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Abstract 

 

The purpose of this paper is to get knowledge about how Bosnian have integrated with the 

Swedish labour market. To be able to understand this topic, we have been using qualitative 

method and we have been interviewing eight bosnian women. To be able to understand our 

material, we have been using three different theories. We have been using Pierre Bourdieu, 

Norbert Elias and Charles Tilly. 

 

The results show that bosnian womens similarities with the Swedish society made it easier 

for them to integrate in the Swedish labour market.  

 

 

Keywords: Integration, capital forms, labour market, women, habitus 
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1. Inledning  

 
Mellan åren 1965 och 1966 ökade antalet arbetsanmälda jugoslaver i Sverige från 5200 till 

11900 personer (Marekovic, 2011). Eftersom jugoslaver har funnits och etablerat sig i 

Sverige under en lång tid var landet inte okänt för före detta jugoslaver när de anlände under 

1990-talet. 

  

När de bosniska flyktingarna anlände till Sverige och fick uppehållstillstånd mellan åren 

1993 och 1994 rådde lågkonjunktur i landet. Det ledde till en relativt låg sysselsättningsgrad 

bland folkgruppen under de första fem åren i Sverige. Sysselsättningsgraden visar hur stor del 

av den arbetsförmögna befolkningen som arbetar. Många bosniska flyktingar hamnade i 

regioner med svag arbetsmarknad som påverkats av lågkonjunkturen. Trots lågkonjunkturen 

lyckades majoriteten bosnier ändå etablera sig på arbetsmarknaden. Bosniernas 

sysselsättningsgrad började stiga under 2000-talet och är nu på nästan samma nivå som 

inrikes födda (Ekberg, 2016). Flyktingar är individer som har tvingats fly från sitt hemland på 

grund bland annat av risk för förföljelse och risk för att falla offer för väpnad konflikt. 

  

Vi har valt att undersöka bosniska kvinnors integration på arbetsmarknaden eftersom vi 

finner deras höga arbetsmarknadsintegration intressant. Studier har visat att bosniska 

kvinnors sysselsättningsgrad ligger på 75 %, vilket är ovanligt högt för utrikes födda kvinnor 

(Ekberg 2016). Detta är anmärkningsvärt då trenden visar att utrikes födda har en allmänt 

svagare position på arbetsmarknaden (Murphy, 2003). Utrikes födda personer är individer 

som inte är födda i det land som de lever i.  

  

Faktum är att det sker en systematisk försämring av utrikesföddas sysselsättningsgrad som 

inte tros bero på konjunktursvängar. Även om utrikesfödda har samma utbildning, ålder, kön 

och civilstånd som inrikes födda, ökar ändå inte chanserna på arbetsmarknaden lika mycket 

för utrikes födda som för inrikes födda. Det ojämlika förhållandet mellan inrikes och utrikes 

födda visar en reell problematik som utrikesfödda får handskas med. Vi vill mot bakgrund av 

dessa problem veta varför just bosniska kvinnor har lyckats integrera sig så väl på den 

svenska arbetsmarknaden. 

  

Redan nu kan vara värt att nämna att somaliska kvinnor inte är uppsatsens fokus. Snarare vill 

vi belysa deras sysselsättningsgrad för att skapa en kontrast till varför vi har valt att 
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undersöka bosniska kvinnors integration på arbetsmarknaden. Det finns olika typer av 

integration i samhället och arbetsmarknadsintegration är en av dem. Det är endast den som vi 

har valt att fokusera på. Genom att belysa redan nu hur andra utrikesfödda gruppers 

integration ser ut på arbetsmarknaden kan vi få en tydligare bild på varför det är sociologiskt 

intressant att undersöka bosniska kvinnors framgångsrika arbetsmarknadsintegration. Vi har 

valt att lyfta upp somaliska kvinnors sysselsättningsgrad, detta för att få en bättre helhetsbild 

över vad som utmärker bosniska kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige. Dessa två 

folkgrupper skiljs inte bara åt geografiskt, utan även kulturellt och socialt. Eftersom Bosnien 

ligger i Östeuropa har bosnier en social och kulturell närhet till Sverige och svenskar; denna 

saknar i många fall somalier (Lundborg, 2013). Resurserna i form av socialt och kulturellt 

kapital samspelar och möjliggör integrationen på den svenska arbetsmarknaden eftersom det 

skapar förutsättningar för bosnierna att etablera sig på grund av att den kulturella och sociala 

likheten till Sverige. Kapital innefattar olika tillgångar som individer kan utnyttja för att få 

fördelar på arbetsmarknaden. Samspelet innebär att tillgångar som bosnierna besitter har 

samverkat med varandra på olika sätt för att skapa integration. Somaliska kvinnors brist på 

arbetsmarknadsintegration gör det intressant att studera bosniska kvinnors integration på 

arbetsmarknaden. Som tidigare nämnt har bosniska kvinnor en hög sysselsättningsgrad på 75 

% medan somaliska kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad på 18,4 % (Sjögren & Zenou, 

2007).  
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       2.   Bakgrund 

2.1  Generellt om sysselsättning bland utrikes födda 

Informationen som presenteras i bakgrunden bygger på tidigare forskning som är relevant för 

vår studie.  

 

Sysselsättningen bland utrikes födda som har varit i Sverige en kortare tid påverkas påtagligt 

av konjukturssvängar. De personer som drabbas av nedskärningar på arbetsplatser är de som 

är tillfälligt anställda och majoriteten är utrikes födda. Vid lågkonjunktur skapas det hårdare 

konkurrens om jobb och för personer som inte har hunnit etablera sig blir det särskilt svårt att 

komma in på arbetsmarknaden (SCB, 2009). Murphy (2003) menar att konjunktursvängar 

förvisso påverkar sysselsättningsgraden, men noterbart är att trenden för utrikes födda är 

förhållandevis låg sysselsättningsgrad. Utrikes födda personer är överrepresenterade inom 

yrken som påverkas och är särskilt utsatta av ekonomiska konjukturer. I slutet på år 2000 var 

nästan varannan utrikes född person, som hade arbete eller sysselsättning, anställd inom 

industri- eller servicesektorn och andra arbeten som inte kräver specialkunskaper 

(Helgadóttir, 2002). 

  

SCB (2015) talar om att kvinnor som har anlänt som flykting i Sverige och har varit här i 10 

år har en förvärvsfrekvens på 60 %. Denna förvärvsfrekvens är generell bland 

invandrarkvinnor i Sverige. Andelen män som anlände som flyktingar har en 

förvärvsfrekvens på strax över 60 %. Kvinnornas förvärvsfrekvens ökade ytterligare efter ett 

par år medan männens frekvens kvarstår på 60 %. Anledningen till männens upphörande av 

utveckling på arbetsmarknaden kan möjligen bero på att männen drabbades hårdast av 

finanskrisen år 2008. Enligt statistiska centralbyrån har flyktingar efter 13 år i Sverige lägre 

förvärvsfrekvens i jämförelse med jämngamla inrikes födda män och kvinnor. Vi finner det 

intressant att könsfördelningen mellan sysselsättningsgraderna är relativ lika och att kvinnor 

till och med har högre sysselsättningsgrad än männen efter 13 år i Sverige. Detta visar vad 

många kanske inte tror, att det är fler kvinnor än män från utlandet som arbetar. En vanlig 

stereotypisk bild är att männen arbetar och försörjer medan kvinnorna är hemma tar hand om 

barn och hem.  
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2.2     Generellt om sysselsättning bland bosnier 

Författarna Behtoui & Olsson (2014) anförde att invandrare från Bosnien hade högst 

utbildning bland de tre undersökta folkgrupperna som är somalier, bosnier och chilenare. 

Rooth (1999) menar att invandrare från öst- och västeuropa har högre utbildningsnivåer än 

infödda svenska. Andelen inrikes födda med gymnasieutbildning är något högre än bosniers, 

och andelen med eftergymnasial utbildning är något högre bland bosnier än inrikes födda 

(Ekberg, 2016). 

  

I tabell 1 presenteras bosniers sysselsättningsgrad mellan åldrarna 20 och 59. Tabellen avser 

de utrikes födda från Bosnien som fick uppehållstillstånd år 1993 och 1994. Tabellen visar att 

sysselsättningsgraden för bosnier utvecklades i en positiv riktning då sysselsättningsgraden 

ökade för varje tidsperiod som undersöktes. 

  

 Tabell 1. 

Bosniers sysselsättningsgrad i Sverige 

  

År Män Kvinnor Båda kön 

1997 30 % 17 % 24 % 

1999 59 % 45 % 52 % 

2009 71 % 69 % 70 % 

2013 77 % 75 % 76 % 

Källa: Ekberg, 2016 

 

Denna sysselsättningsgrad avviker från många andra flyktinggrupper. Efter 12 års tid i 

Sverige tenderar många flyktinggrupper att stanna på 60 % i sysselsättningsgrad medan de 

bosniska flyktingarna utvecklades ytterligare. Tabellen visar även att kvinnor från Bosnien 

har en ovanligt hög sysselsättningsgrad (Ekberg, 2016). När flyktingarna från Bosnien 

anlände till Sverige under 90-talet var sysselsättningen först cirka 24 %. Fram till slutet av år 
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1999 hade andelen med sysselsättning stigit så högt att bosniska invandrare nästan hade 

samma sysselsättningsgrad som infödda (Ekberg, 2016). 

 

2.3  Förhållandet mellan utrikes födda och integration på arbetsmarknaden 

Det förekommer sortering beroende på vilket land man härstammar från på den svenska 

arbetsmarknaden där invånare som härstammar från Asien och Afrika har betydligt lägre 

sysselsättningsgrad än andra oberoende av hur länge de har varit i Sverige, vilken utbildning 

de har, samt kön och ålder. Rapporten visar även att utrikes födda löper större risk att förlora 

sitt jobb än inrikes födda, även om de har samma anställning i företaget (Murphy, 2003). 

Sjögren och Zenou (2007) instämmer att invandrare har en svagare ställning på 

arbetsmarknaden jämfört med inrikesfödda. De anför att hälften av invandrarna från Irak, 

Iran och Afrikas horn inte haft ett riktigt jobb, även efter nio år i Sverige. 
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    3.     Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att förklara varför bosniska kvinnor har varit framgångsrika 

på den svenska arbetsmarknaden och vad det kan bero på. Vi vill veta om deras tidigare 

livserfarenheter, kultur och sociala relationer har påverkat bosniska kvinnors integration 

på den svenska arbetsmarknaden. Vidare vill vi undersöka om dessa faktorer har 

samspelat för att möjliggöra integrationen på den svenska arbetsmarknaden bland 

bosniska kvinnor. 

  

● Har bosniska kvinnors olika resurser i form av tidigare livserfarenheter, kultur och 

sociala relationer möjliggjort integration på den svenska arbetsmarknaden? 

 

● Vilka resurser har samspelat för att möjliggöra integration på den svenska 

arbetsmarknaden bland kvinnorna? 
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4.   Tidigare forskning 

Forskaren Duvander (2001) visar att “country-specific skills” ökar chanserna till ett bra jobb. 

Egenskaper som anses fördelaktiga är god förmåga i svenska och svensk utbildning. 

Sjögren och Zenou (2007) rapporterar flera olika teorier som anses kunna förklara 

invandrargruppers generellt svagare ställning på arbetsmarknaden. Författarna menar bland 

annat att humankapital kan bidra till en svagare position på arbetsmarknaden. Humankapital 

syftar bland annat till utbildning, kompetens och färdigheter. Diskriminering, sociala normer 

och ställningar i termer av etablerade och outsiders på arbetsmarknaden är också faktorer som 

påverkar ställningen på arbetsmarknaden. Detta påverkar utrikes föddas ställning på 

arbetsmarknaden eftersom de är en utsatt grupp som riskerar att bli diskriminerade. Givet att 

deras bakgrund är annorlunda och de har olika utbildningar, normer och kompetens som kan 

anses vara mindre värda i Sverige, påverkas deras ställning på den svenska arbetsmarknaden.  

  

  

4.1  Faktorer som möjliggör integrationen på arbetsmarknaden 

Povrzanovic´ Frykman (2012) belyser problematiken som bosniska flyktingar kan ställas 

inför anställning som nykomlingar. Resultatet visade att individer med högre utbildning 

snabbare får jobb och etablering i samhället. Detta eftersom de enligt författarna anses vara 

mer attraktiva på arbetsmarknaden på grund av att de har egenskaper som anses vara 

gynnsamma.  I en annan artikel (2003) talar Rooth och Ekberg om hur en bakgrund som 

andra generations invandrare kan påverka arbetslivet. Resultaten i studien visade att barn som 

har en svensk mor och en utländsk far är mer gynnsamma på arbetsmarknaden, till skillnad 

från om båda föräldrarna är födda utomlands. 

 

Artikeln “The Performance of Early Age Migrants in Education and the Labour Market: a 

Comparison of Bosnia Herzegovinians, Chileans and Somalis in Sweden” jämför olika 

flyktinggrupper i kategorierna utbildning och arbetsliv, samt vad skillnaderna kan bero 

på.  En faktor som kan påverka integrationen, speciellt hos unga individer, är det kulturella 

kapitalet. Författarna menar att det kulturella kapitalet kan avgöra ens barns framtida 

utbildning och karriär (Behtoui & Olsson, 2014).  Det menar Abbasian (2004) beror på att de 

kulturella och materiella resurser föräldrar överför till sina barn påverkar vilka resurser 

barnen kommer ha tillgodo att utnyttja på arbetsmarknaden. En individs humankapital tror 



 12 

Grand & Szulkin (2002) kan vara en av anledningarna som kan leda till jobb bland 

invandrare från Östeuropa. Samtidigt menar författarna att det även kan leda till att 

integrationen kan försvåras för invandrare som kommer från Östafrika och Asien. Lundborg 

(2013) för liknande resonemang och menar att invandrare som kommer från Östeuropa har 

större chans att få jobb i Sverige eftersom det är mindre kulturella skillnader mellan länderna, 

än invandrare som kommer från Iran, Irak och Östafrika. Carlson, Magnusson & Rönnkvist 

(2012) talar även om hur socialt kapital kan påverka integrationen då begreppet även avser en 

individs sociala nätverk. Dessa kapital är relevanta på så sätt att när en person flyr sitt 

hemland slits ofta det sociala men även det kulturella kapitalet sönder eftersom det förlorar 

sin relevans och styrka.  Detta kan ske om det land som personen flyr till inte erkänner 

kulturella kapital eller deras sociala kapital som värdefullt. Att deras resurser i form av dessa 

kapital inte anses vara till någon tillgång.  

  

4.2  Faktorer som begränsar integrationen på arbetsmarknaden 

Ulmestig (2006) hävdar att arbetsmarknadspolitiken är av ytterst vikt för att motverka 

utanförskap och arbetslöshet. En dålig arbetsmarknadspolitik påverkar integrationsprocessen 

negativt. Det leder till att en individ inte är självförsörjande och blir på så sätt beroende av 

olika slags bidrag. Både bidragstagande och socialbidragssystemet påverkar generellt 

integrationen negativt på grund av att individer fastnar i låga bidrag och stigmatiseras. 

Konsekvenserna av detta stigma blir hämmade möjligheter att delta i samhället och därmed 

en exkludering där det blir svårare att etablera sig och starta nya relationer (Ulmestig, 2006). 

Ofta innebär ett arbete möjligheter att komma i kontakt med nya människor. Detta kan vara 

avgörande för enskilda individers möjlighet att integreras. Knocke (2000) menar att en stats, i 

detta fall Sveriges, strukturella uppbyggnad av arbetsmarknaden, är avgörande för 

invandrares möjlighet att lyckas få arbete i Sverige. Om arbetsmarknaden är uppbyggd på så 

vis att mångkulturell kompetens anses vara gynnsam får invandrare bättre förutsättningar att 

etablera sig. Sjögren & Zenou (2007) poängterar att hälften av invandrarna från Irak, Iran och 

Afrikas horn inte haft ett riktigt arbete efter nio år i Sverige. Detta påvisar att den svenska 

arbetsmarknadens uppbyggnad faktisk är ett hinder för många invandrargrupper. Givet att så 

många inte har fått ett arbete kan det sägas beror på arbetsmarknadens strukturella 

uppbyggnad och inte att personerna inte vill jobba. Ett annat perspektiv på hur integration 

kan analyseras gjorde Tammaru, Strömgren, Ham & Danzer (2016). Författarna talar om hur 
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bostads- och jobbsegregation påverkar integration negativt. Det kan leda till att inlärning av 

svenska kulturella och sociala normer uteblir, på grund av att det inte bor några inrikes födda 

svenskar i området eller på arbetsplatsen. 

 

Boström (2014) beskriver hur kontakter och nätverk har en stor betydelse för hur arbete kan 

fördelas och förmedlas. Om en person varit i Sverige en kort tid kan bristen på kontakter 

medföra hinder för etablering på arbetsmarknaden. Det sociala kapitalet en arbetssökande 

erhåller avgör statusen på arbetsmarknaden i det avseende att sociala nätverk och styrkan i 

dessa kontakter har en betydelsefull roll i vilka som får jobb och vilka positioner de får. 

Rapporten visar att utrikes föddas sociala nätverk anses vara mindre fördelaktigt på 

arbetsmarknaden i jämförelse till inrikes födda. Ekberg & Hammarstedt (2002) menar att det 

finns möjliga orsaker och faktorer som kan ha bidragit till den låga sysselsättningsgraden 

bland vissa invandrargrupper. En av orsakerna tros bero på de ökade kraven som arbetsgivare 

har, exempelvis att arbetstagarna ska behärska tal och skrift i svenska och ha kunskaper om 

regelsystemet. Dessa krav kan ta lång tid att uppnå vilket bidrar till längre tid innan en 

individ får någon form av eventuell sysselsättning. En annan möjlig orsak är osäkerhet hos 

arbetsgivare vars grund ligger i rädsla på att vissa invandrare har annorlunda bakgrund och 

att deras kompetens inte är desamma i Sverige som det var i hemlandet. Detta kan leda till 

statistisk diskriminering vilket innebär att individer diskrimineras på grund av stereotyper om 

gruppen som individen tillhör. Dessa stereotyper har ofta en statistisk grund och anses därför 

vara sanna i många fall. Tendenserna för diskriminering är högre för invandrare vars hemland 

är utanför Europa. Ekberg & Hammarstedt argumenterar för att flera arbetsgivare borde se 

flerkulturell kompetens som en fördel på arbetsmarknaden. Författarna menar således att 

utseende och en individs namn kan avgöra om individen får ett jobb. Givet att det 

förekommer diskriminering på arbetsmarknaden, kan individer vars utseende och namn faller 

utanför normen bli exkluderade från dessa sammanhang. 

  

Vår tidigare forskning är relevant för studien eftersom den ger oss en bred uppfattning på 

vilka faktorer som gynnar eller hämmar integrationen på arbetsmarknaden. Vi kan koppla 

detta till studien och använda forskningen som hjälpmedel för att kunna förklara bosniska 

kvinnors höga arbetsmarknadsintegration. Eftersom vi får veta vilken betydelse deras 

geografiska och kulturella närhet har till integration på arbetsmarknaden kan vi använda det 

som stöd när vi analyserar resultatet. 
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    5. Teoretiskt ramverk 
 

 

Som teoretiskt ramverk har vi valt att använda oss av Pierre Bourdieus (1994) teoretiska 

begrepp om kapital, Charles Tillys (2000) teori om kategoriell ojämlikhet samt Norbert Elias 

(1999) teori om etablerade och outsiders. Dessa teorier kommer hjälpa oss förstå och förklara 

hur bosniska kvinnor har blivit integrerade på den svenska arbetsmarknaden.  

 

5.1     Pierre Bourdieu 

Vad gäller Bourdieus (1994) kapitalformer kommer vi tillämpa socialt kapital, kulturellt 

kapital och symboliskt kapital i uppsatsen. Den första formen är socialt kapital, vilken tar 

sikte på en individs sociala nätverk, exempelvis vänner, familj och klasskamrater. Socialt 

kapital är ett medel för att få tag i resurser. Via sociala kapital i relation till sociala kontakter 

får personer tag i resurser. Begreppet används för att bland annat undersöka individers och 

gruppers tillgång till utbildningsinstitutioner, företagsstyrelser och andra sociala sammanhang 

vars tillträde beror på det sociala nätverket (Bourdieu, 1994). Genom att undersöka och förstå 

informanternas sociala kapital kan vi förstå hur de utnyttjar och använder sina sociala 

resurser för att skapa värdefulla tillgångar och relationer som gynnar integrationen på 

arbetsmarknaden. En faktor som gör det sociala kapitalet ännu viktigare att undersöka i 

informanternas fall är att de kom hit som flyktingar och alla tidigare sociala relationer hade 

slitits sönder. Kvinnorna var tvungna att börja om från början med att skapa nya relationer, 

tillgångar och resurser som kan vara värdefulla i samhället och på arbetsmarknaden. Via 

sociala kapital kan individer få tag på resurser som är viktiga för att få arbete. Exempel på 

sådana resurser är information från bekanta om jobb som är tillgängliga. 

  

Vidare avser kulturellt kapital bland annat en individs språkbruk, utbildning, kunskaper, sätt 

att tänka och kännedom om “finkulturen”. Resurser som kan leda till att vederbörande får en 

högre status, alternativt lägre status ifall vederbörande innehar lägre utbildningsnivå och 

använder sig av ett annorlunda språkbruk. Beroende på vilken kultur en individ har levt i och 

präglats av kommer den påverka hur denne agerar och tänker i olika sammanhang (Bourdieu, 

1994). Genom att undersöka informanternas kulturella kapital kan vi förstå hur och 

framförallt varför kvinnorna beter sig och uppfattar vissa saker på olika sätt. Vi kan med 

hjälp av detta begrepp förstå hur deras kulturella arv och erfarenheter från hemlandet har 
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format deras åsikter och uppfattningar i en riktning som antagligen gynnar eller hämmar 

etableringen på arbetsmarknaden. 

 

Symboliskt kapital är tillgångar som får status när tillgången anses vara värdefull i ett givet 

sammanhang. Symboliskt kapital är snarare ett tillstånd hos de andra kapitalformerna än en 

kapital form i sig. Det viktigt att känna till fältet som berör erfarenheten eller kunskapen. 

Fältet innefattar det sociala rummet vilket är ett fält där människor skapar relationer via 

gemensamma intressen där individer kan urskilja och identifiera olika individers positioner. 

Positionerna och relationerna som skapas på de olika fälten sker genom normer och de olika 

kapitalformerna. Exempelvis en läkare kommer erkännas och få status på ett fält där 

kunskapen anses vara relevant, på ett sjukhus eller utbildningssyfte. Läkaren kan inte få 

samma status på ett fält där mäklare rör sig eftersom läkarens tillgångar inte anses vara lika 

värdefulla i det kontext (Bourdieu, 1994). I denna uppsats kommer vi studera bland annat 

värdet av kulturen och vad den symboliserar för våra informanter samt vilket värde deras 

resurser hade när de kom till Sverige. Likt exemplet ovan kan vi med fördel veta hur deras 

erfarenheter och kunskaper bemöts i olika sammanhang när de har försökt etablera sig i 

samhället. Vi kommer även använda begreppet fält för att förklara fenomenet “lika anställer 

lika”, detta påstående kommer vi använda oss av i analysen för att förklara varför många av 

informanterna fick arbete när de var nyanlända i Sverige och inte kunde språket eller hunnit 

lära sig om landet. Vi tänker oss att arbetsmarknaden är ett fält vars agenter är bosniska 

kvinnor. Enligt teorin bör de bosniska kvinnorna klara sig väl på detta fält eftersom 

informanternas och arbetsgivarnas kultur, normer och habitus är relativt lika på grund av 

ländernas kulturella likheter.  

 

Habitus är ett annat teoretiskt begrepp av Bourdieu som vi kontinuerligt kommer diskutera. 

Enligt Bourdieu är det svårt att förlänga diskussionen av kapitalbegreppen utan att beröra 

habitus. Habitus är ett resultat av varaktiga och överförbara dispositioner. En individs 

ursprung och barndom styr deras föreställningar och handlingar, som i sin tur bidrar till att 

den sociala världen återskapas eller förändras. Habitus är format av den sociala omvärlden, 

där de olika fördelningarna av kapitalarterna har stor betydelse. Detta påstående kan enklare 

förklaras genom att se hur individer hanterar kapitalformerna på olika sätt. Habitus avgör 

människors sätt att investera eller konvertera kapital, och kan under bestämda omständigheter 

fungera som kapital (Bourdieu, 1994). Vi kommer främst fokusera på det kollektivistiska 

habitus mer än det individuella habitus. Anledningen till varför vi studerar det kollektivistiska 
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habitus är för att vi just studerar bosniska och somaliska kvinnors integration i svenska 

samhället. Vi vill veta hur gruppernas sociala dispositioner samt ”livsbagage” påverkat deras 

handlingar och föreställningar på den svenska arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa begrepp 

vill vi förstå vilka olika kapital som kommer till uttryck och har samspelat i informanternas 

integration på arbetsmarknaden. Vi kan med fördel koppla informanternas upplevelser och 

livserfarenheter till dessa begrepp och förstå hur informanternas olika resurser har skapat 

integration på arbetsmarknaden när dessa samspel sker. 

5.2     Charles Tilly 

Tilly (2000) talar om begreppet social slutenhet vars innebörd är att de mäktiga i ett samhälle 

utesluter de mindre mäktiga med hjälp av olika mekanismer. De som är mäktiga är mest 

intresserade av att ha en sluten grupp och relation sig emellan, samt att de avgränsar andra 

människor och grupper. Detta skapar en kategoriell ojämlikhet. Denna ojämlikhet är 

bestående och sker mer eller mindre medvetet av de personer som erhåller makten att 

bestämma över vilka som inkluderas eller exkluderas från den sociala gruppen. Variationen 

av exkludering kan bero på många saker, bland annat av de exkluderades resurser i form av 

status och socialt kapital. Denna kategorisering leder till uppdelning och parbildning. 

Exempel på dessa parbildningar är medborgare/icke-medborgare, invandrare/infödd, svart/vit 

och gift/ogift människor (Tilly, 2000). Om en individ tillhör en typ av kategori utesluts 

individen från en annan. Det skapas en tydlig gräns som möjliggör åtskillnader och förening 

med andra (Tilly, 2000). Vi kommer använda oss av Tillys teori om kategoriell ojämlikhet 

för att förklara och förstå hur det faktisk kan skapa förening mellan majoritetsbefolkningen 

och bosniska kvinnor. Givet att en grupp blir utesluten innebär det att en annan grupp passar 

in. Genom att veta varför vissa grupper blir exkluderade kan vi också veta varför en annan, i 

detta fall bosniska kvinnor, blir mer inkluderade. Vi vill förstå varför majoritetsbefolkningen 

har valt att inkludera gruppen bosnier.  
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      5.3    Norbert Elias och John L Scotson 

  

Vi kommer även använda oss av Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders för att 

förklara och visa hur en stark social integration gynnar integrationsprocessen. Elias och 

Scotson (1999) undersökte tre bostadsområden i Winston Parva. Störst problem var det i den 

nybyggda zonen mellan de etablerade och de nyinflyttade som benämns som outsiders. De 

etablerade stigmatiserade och hade sociala fördomar om människorna som bodde i den 

nybyggda zonen. Eftersom de etablerade hade en stark social integration kunde de utöva 

makt mot de som var outsiders. Detta resonemang kommer vi använda när vi analyserar vårt 

resultat. Vi vill veta om det finns en social integration mellan majoritetsbefolkningen och 

bosnierna, varför och hur detta påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Vi vill även veta 

varför det ibland inte skapas någon social integration mellan en grupp och resterande 

samhälle då kan vi få en ännu tydligare bild om vad bosnier har gjort för att lyckas integrera 

sig den svenska arbetsmarknaden. Om en grupp blir stämplad som outsiders kan 

stigmatiseringen som utövas mot en grupp innebär att hela gruppen tillskrivs dåliga 

egenskaper trots att egenskaperna bara passar en ”dålig” minoritet. Dessa egenskaper kan 

innefatta att man inte vill jobba och bidrar inte på så sätt till samhället. Den dåliga 

minoriteten representerar hela gruppen och då antas alla gruppmedlemmar ha dessa 

egenskaper. 
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    6.   Metod och material 
 

Vi har formulerat vårt problem med utgångspunkt i statistiska uppgifter om utrikes födda på 

den svenska arbetsmarknaden. Vi vill veta hur man når framgång på arbetsmarknaden genom 

att intervjua kvinnor vars integration har varit framgångsrik. Detta ger oss en bred bild av hur 

människor upplever samma typer av problem men på olika sätt. Det gäller alltså att få 

beskrivande information där vi får insikt om informanternas egna tankar, känslor och 

erfarenheter (Dalen, 2008). Informanternas livsvärld är deras upplevelsedimensioner kring 

erfarenheter och som forskare är det viktigt att ta hänsyn och ha insikt i problemen som ska 

undersökas så att informanterna inte känner sig avvikande eller illa till mods. Vi har läst 

aktuell litteratur och artiklar inom området för att söka sig en förståelse innan intervjun. Detta 

för att skapa förtroende hos informanterna (Dalen, 2008). Vi har utformat en intervjuguide 

med centrala teman och frågor som ska belysa studiens viktigaste delar. Vi har använt oss av 

en semistrukturerad intervjuform då vi ansåg att den kunde gynna oss i undersökningen mest 

eftersom informanterna får en chans att reflektera fritt över våra förutbestämda centrala 

teman och eventuellt kan deras tankar och upplevelser ge oss ett nytt perspektiv kring frågan 

om integration på arbetsmarknaden (Dalen, 2008). Vi är medvetna om att vi omedvetet kan 

vinkla ämnet på ett visst sätt då vi själva har bosnisk bakgrund. Detta är något vi medvetet 

försökt jobba mot att inte låta våra personliga tankar och åsikter komma fram. Vi vill belysa 

att vår analys bygger på hur bosniska kvinnor tog sig in på den svenska arbetsmarknaden. Vi 

hade med många intressanta frågor i vår intervjuguide som vi ansåg skulle vara av betydelse 

för studien. Eftersom vi inte fick de svar som vi förväntade oss från vissa informanter valde 

vi att inte redovisa dessa svar i resultatredovisningen. Vi har endast med svar från 

informanter som vi kunde använda i vår studie.  

  

Innan intervjuprocessen med våra informanter påbörjades gjorde vi två provintervjuer för att 

testa vår intervjuguide. På detta sätt har vi testat oss själva som intervjuare och kunde då se 

ifall intervjuguide funkade bra och om den måste korrigeras. Det kan vara så att vissa frågor 

inte är formulerade bra och därför måste omformuleras, eller om det dyker upp begrepp som 

informanterna inte förstår som måste förtydligas eller förenklas (Dalen, 2008). 

Provintervjuerna gav oss instinkt i våra teman och vissa frågor var vi tvungna att förtydliga 

eftersom dem skapade en del oklarheter under provintervjuerna. Dessa gav oss möjlighet att 

vidareutveckla vår intervjuguide och därmed säkerställa att frågorna är tydliga och inte 

missledande. 



 19 

Vår intervjuguide var uppbyggd på så vis att vi aldrig började ett nytt tema med känsliga 

frågor. Vi började med att ställa allmänna frågor som inte var av för känslig karaktär för att 

sedan gå in på frågor som kan vara känsloladdade och svårare att diskutera, exempelvis livet 

på flykt. Vi tyckte att det var viktigt att börja med enklare frågor så informanten kan känna 

sig avslappnad och bekväm. Denna typ av uppbyggnad kallas för “områdesprincipen” och 

handlar om att intervjuerna börjar med frågor som ligger i periferin i förhållande till de mer 

centrala teman. Det är alltså viktigt att man inte börjar med känsloladdade teman eftersom att 

informanterna måste känna sig bra och avslappnade, och sen kommer frågorna som fokuserar 

mer mot de mest centrala frågor (Dalen, 2008). Värt att påpeka är att en del av informanter 

råkade säga en del ord på bosniska men dessa korrigerades under transkriberingen och 

påverkar inte innehållet som sades. 

 

Vår intervjuguide består av tre olika teman: livet i Bosnien, livet på flykt och livet i Sverige. 

Dessa tre teman är av betydelse för våra frågeställningar och teori på det sätt att vi har med 

fördel kunnat utnyttja intervjuerna för att knyta an till de ovanstående delar som precis 

nämndes. Vi valde att börja med allmänna frågor om livet i Bosnien, så att informanten 

kunde känna sig avslappnad och fritt berätta om livet i Bosnien utan att känna någon stress 

eller press. Exempel på en fråga som vi hade under temat ”livet i Bosnien” var: “berätta lite 

allmänt om hur ditt liv var i Bosnien.” Denna fråga ställdes för att få en bild av hur 

informanten växte upp.  Exempel på en fråga som ställdes under temat “livet på flykt” var: 

“hur kändes det att lämna sitt gamla liv?”. Just denna fråga hjälpte oss förvisso inte direkt i 

studien. Frågan ställdes i syfte att visa intresse och respekt för deras livshistoria och livsvärld, 

samt att låta informanterna få chansen att berätta hur hela historien utspelas, från att leva i 

Bosnien, fly till Sverige och till att skapa ett nytt liv här. Vårt sista tema var “ livet i Sverige”, 

exempel på en fråga som användes i detta tema var: “tror du att dina livserfarenheter från 

Bosnien har hjälpt dig här i Sverige?”. Denna fråga gav oss information om hur livet i 

Bosnien var och vilka erfarenheter de har med sig till Sverige som har gynnat 

integrationen.  En annan fråga om vi ställde under samma tema var “Hur ser ditt sociala 

nätverk ut nu? Har du haft nytta av det på arbetsmarknaden?”. Med hjälp av denna fråga 

kunde vi se hur det sociala kapitalet såg ut och hur det sociala nätverket har påverkat 

integrationen på arbetsmarknaden för dem bosniska kvinnorna. Vi frågade även “Upplevde 

du kulturkrockar?”. Denna fråga gav oss information om vilken kulturell likhet eller skillnad 

det finns mellan folkgrupperna. Fanns det många kulturkrockar kanske det betyder att det 

finns en del skillnader, fanns det inte många kulturkrockar kanske det betyder att det finns 
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mer likhet. Denna frågan kan tas ur sitt kontext då syftet med vår studie är att undersöka 

arbetsmarknadsintegration. Våra informanter kan tolka frågan hur som helst och ge oss svar 

som inte är relevant för studien. Vi var ute efter att förstå hur deras kulturella kapital bidrog 

till integration på arbetsmarknaden. Utifrån Bourdieus teoretiska begrepp socialt kapital och 

kulturellt kapital blir dessa typer av frågor viktiga för vår studie eftersom vi får veta hur deras 

sociala och kulturella kapital ser ut. Resterande frågor finns att se i vår intervjuguide under 

bilagor. 

  

  

    6.1    Urval 

 

Vi har intervjuat åtta bosniska kvinnor i åldrarna 40 till 65 år. Förklaringen till denna 

avgränsning avseende ålder är att vi med hjälp av dessa medelålders kvinnor kan få en insikt i 

hur deras livserfarenheter från Bosnien har hjälpt dem att integrera sig på den svenska 

arbetsmarknaden. Orsaken till varför vi valde att ha bosniska kvinnor som informanter var för 

att vi finner deras arbetsmarknadsintegration hög i relation till andra invandrargrupper och vi 

ville undersöka varför. Vi hade till en början svårt att finna informanter eftersom många inte 

ville tala om kriget eller bli påminda om det som har hänt. En del tyckte det var obehagligt att 

bli inspelade och hade kunnat tänka sig genomföra en intervju utan att bli inspelade. Av 

praktiska skäl valde vi att inte genomföra den typen av intervju eftersom mycket viktig 

information hade kunnat gå till spillo då vi inte hade hunnit anteckna allt och samtidigt leda 

en intervju. Tanken var att intervjua minst tio kvinnor men på grund av problematik gällande 

att finna informanter nöjde vi oss med åtta. Intervjuerna med dessa var ändå enligt vår 

bedömning tillräckligt givande och gav oss en bra insikt i våra frågeställningar. Vi ville även 

hålla tidsplanen som vi utformat i början av uppsatsskrivandet. Vi använde oss av 

snöbollsurval som urvalsmetod, där informanterna i urvalet rekommenderade nya personer 

som var lämpliga för vår studie, och på detta sätt fick vi vår urvalsgrupp. Snöbollsurval var 

ett lämpligt metodval då chansen ökade för att få kvinnorna att känna sig trygga, då de blev 

rekommenderade att ställa upp i intervjun av en bekant vilken indirekt kan skapa en större 

trygghetskänsla (Denscombe, 2014).  Till en början hade vi hittat två informanter själva via 

personliga kontakter. Dessa två bosniska kvinnor var bekanta med våra mödrar. Kvinnorna 

hade två olika bakgrunder, den ena hade ett välbetalt arbete med hög status och den andra 

kvinnan hade ett arbete med lägre lön och lägre status. Vi tyckte att det var en bra variation 

att ha med just dessa kvinnor eftersom vi tänkte att urvalet skulle präglas av olika typer av 
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yrken.  Dessa två kvinnor hjälpte oss vidare och tipsade oss om andra bosniska kvinnor som 

de kände personligen och som vi kunde intervjuer. Vi använde oss som tidigare nämnt av 

snöbollsurvalet och fick åtta informanter totalt. I och med att vi båda har bosnisk härkomst 

var det en fördel för att få informanter. När informanterna frågade sina vänner och bekanta 

om de ville genomföra en intervju underlättade det att våra föräldrar är från Bosnien och att 

vi talar bosniska. Vi presenterade oss själva och småpratade på bosniska innan intervjun 

påbörjades, vilken genomfördes på svenska. Informanterna var nyfikna på vilka städer våra 

föräldrar kommer ifrån. Detta skapade en relation mellan oss då vi hade en del gemensamt 

med många av informanter och skapade en naturlig och avslappnad stämning när intervjun 

påbörjades. 

 

    6.2     Genomförande 

Vi var ute efter att skapa en avslappnad stämning under intervjuerna, att det skulle ses mer 

som ett samtal snarare än en formell intervju. Användandet av semistrukturerade intervjuer 

bidrog till att nå målet med att skapa en avslappnad stämning eftersom det gav informanterna 

möjlighet att tala fritt kring våra teman och inte skapade en formell, och vad som kan anses 

vara en stel intervjusituation i många fall (Dalen, 2008). 

Informanterna fick själva välja platsen och tiden där intervjun skulle genomföras och på så 

sätt bli en informell miljö, men skulle ändå hållas inom ramen för vår tidsplan. De flesta av 

intervjuerna genomfördes hemma hos informanterna. Vi diskuterade hur vi praktiskt skulle 

genomföra intervjuerna, om vi båda skulle vara närvarande, eller om vi skulle göra 

intervjuerna själva. Beslutet blev att vi båda skulle delta under intervjuerna men att en person 

skulle leda samtalen medan den andra är i bakgrunden som stöd och för anteckningar. Vi tog 

även hänsyn till att informanten kan uppleva ett underläge om vi är två som intervjuar. Denna 

faktor tog vi mest hänsyn till eftersom informantens sinnesställning är avgörande för hur 

intervjun kommer till att bli och utvecklas i takt med intervjun. 
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   6.3    Presentation av intervjusituationerna 

 

Vi har valt att presentera informanternas intervjuer på ett tematiskt sätt för att underlätta 

läsandet och skapa en tydligare bild för hur genomförande av intervjuerna gick till. Alla 

intervjuer varade mellan 40 till 60 minuter. 

 

Melissas intervju var den första som genomfördes. Hon välkomnade oss på ett varmt och 

trevligt sätt, det kändes avslappnat och hon var mycket angelägen till att fråga oss om vår 

familj och var vi kommer ifrån. Intervjun gick bra, Melissa var bekväm med att tala om 

känsliga frågor och var noga med att vi inte missuppfattade hennes svar. 

 

Nermina var den andra kvinnan som vi intervjuade. Intervjun genomfördes hemma hos 

henne. Till en början verkade hon vara stressad och nervös, hon hade många saker som hon 

ville göra innan vi kunde sätta oss ned och påbörja intervjun. Även Nermina var intresserad 

och nyfiken på vår härkomst och ställde en del frågor. Hon var till en början nervös men 

intervjun flöt ändå på bra. 

 

Edinas intervju var den tredje. Vi mötte henne på hennes kontor, vi var något nervösa för 

intervjun eftersom vi fick vara i en intervjumiljö som vi aldrig tidigare har stött på. Vi fick 

vänta i fastighetens reception i cirka 15 minuter innan hon kom och hämtade oss. På väg till 

hennes kontor pratade vi allmänt om vad intervjun kommer gå ut på och vilka frågor som 

kommer ställas. Intervjun genomfördes i hennes kontor och hon verkade säker och trygg i 

ämnet som vi hade och gav oss genomtänkta och utförliga svar. Hon nämnde innan intervjun 

påbörjades att hon hade 30 minuter tillgodo att ge för intervjun men valde ändå att sitta med 

oss längre. 

 

Elvira var den fjärde informanten vi intervjuade. Intervjun genomfördes i hennes hem, både 

man och barn var hemma men hon ansåg det vara viktigt att inte låta oss bli störda så hon 

satte på en film till yngsta barnet och dem andra barnen var hemma hos sina vänner. Hon var 

pratglad och hade inga problem med att ge oss utförliga svar. 

 

Jasmina var den femte kvinnan som intervjuades. Vi träffades hemma hos henne och hon 

bjöd på kaffe och den traditionella bosniska kakan baklava. Hon var nervös och hade svårt att 
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ge oss tydliga svar, det var långa pauser mellan svaren och det tycktes uppkomma vid frågor 

av lite känsligare karaktär. 

 

Amras intervju var något annorlunda i det avseende att hennes man satt med oss under 

intervjun, förmodligen som stöd, han blandade inte sig i under intervjun. Vi blev fint bemötta 

av paret och bjöds på kaffe innan intervjun började. 

 

Alisas intervju genomfördes hos hennes väninna, när vi kom fram till huset var det fullt med 

andra kvinnor och barn, hon berättade att hennes bästa vän fyller och att det var enda tiden 

hon hade två veckor fram. Vi blev bjuda på tårta och mat och pratade med henne och de 

andra gästerna i cirka 30 minuter innan vi blev erbjudna ett rum på övervåningen där vi 

kunde genomföra intervjun. Hon gav oss tämligen bra svar men dock verkade hon vara 

ofokuserad och tittade mycket på klockan. 

 

Medina var den sista informant som intervjuades. Vi möttes av en stark personlighet nere i 

porten när hon skulle öppna dörren till oss. Hon berättade att hon såg fram emot intervjun 

men att hon var nervös över frågorna, vi gav henne möjligheten att studera studieguiden och 

ställa frågor om något var oklart. Intervjun gick väldigt bra, hon var entusiastisk och verkade 

uppskatta att få berätta sin historia 
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6.4    Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade genomförandet av intervjuerna hade vi telefonsamtal med informanterna 

där vi kort presenterade syftet med studien och vad studien går ut på. I samtal berättade vi att 

deltagandet är frivilligt och intervjupersonerna kan välja att närsomhelst avbryta sin 

medverkan. Vi berättade även att intervjupersonerna kommer vara anonyma och det är endast 

vi som kommer ta del av den information som delges och deras deltagande används endast 

för vetenskapligt bruk. Även när vi träffade våra intervjupersoner informerade vi dem om de 

etiska principerna igen. Vi har inte enbart följt de etiska principerna under intervjuerna utan 

under hela studiens gång. Namnen som uppges i studien är påhittade för att skydda 

informanternas identitet, vissa informanter har även råkat nämna platser som kan bidra till att 

deras identitet kan röjas och av etiska skäl har vi valt att anonymisera vissa platsers namn för 

att skydda informanternas identitet. Vi har även redigerat citaten som står i resultatkapitlet. 

Dalen (2008) menar att det är en bra idé att ändra citat språkmässigt då det blir lättare att dels 

hålla intervjupersonerna anonyma men även för att göra citaten mer läsarvänligt. 
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7.   Resultatredovisning 

I detta avsnitt presenterar vi det material som vi anser vara mest väsentligt för 

undersökningen. Vi kommer presentera materialet i form av citat från våra informanter. De 

svårigheter som informanterna upplevde gällande integrationen på arbetsmarknaden var brist 

på kontakter och språk. Informanterna tyckte att deras tidigare livserfarenheter av kulturen de 

växte upp i har varit nästintill avgörande för hur de etablerade sig i landet och 

arbetsmarknaden. Vi kommer i nästa avsnitt tolka och analysera resultatet. 

 

      7.1    Kulturen som gynnade integrationen 

Samtliga informanter talar om hur deras kultur – att kämpa hårt, utbilda sig och vara 

försörjande – har underlättat integrationen på arbetsmarknaden. Utbildning är en viktig del i 

informanternas tidigare livserfarenheter. Intervjuerna har visat att det fanns en positiv 

utbildningskultur när kvinnorna växte upp. Samtliga informanter anser att 

universitetsutbildning inte är en självklarhet i Bosnien, utan snarare ett privilegium. 

Majoriteten av informanterna klarade gymnasiet innan kriget började, men en majoritet har 

också vidareutbildat sig här i Sverige. En informant hann gå klart universitet i Bosnien medan 

en annan informant valde självmant att inte läsa vidare på gymnasiet i Bosnien. En intressant 

upptäckt från vårt material är att de få informanter som hade barn när de flydde till Sverige 

började jobba så fort de gavs möjlighet. Medan de informanter som kom till Sverige utan 

barn valde att studera vidare på universitet istället. 

 

“Vi hade en annan livssyn, det var mer nonchalant och en helt annan tillvaro, det var trots 

vissa svårigheter alltid en trevlig tillvaro och avslappnat. Den livssynen hjälpte mig kämpa 

här, även om Sverige och Bosnien är två helt olika länder så är det ändå Europa, det funkade 

liksom. Jag visste att jag skulle klara det. Min drivkraft för arbete och ett bra liv kommer 

hemifrån, vi är inte rädda för att jobba och kämpa. Det är en stor del av vår kultur, att 

liksom kämpa sig genom livet. Det hjälpte mig” – Melissa 

 

Melissa talar om hur hennes tidigare livserfarenheter har hjälpt henne i Sverige. Hon tycker 

att den avslappnade och något nonchalanta livssynen hjälpte henne igenom svåra tider. 

Hennes drivkraft för arbete kommer hemifrån där hon blev lärd att inte vara rädd för att 

kämpa och jobba hårt för det man vill ha. Det är en del av kulturen påpekar hon. 
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“Sedan barnsben har jag fått lära mig att jag ska jobba och vara försörjande, det var en 

självklarhet att jag skulle jobba här också” – Nermina 

 

Nermina berättar att hon från tidig ålder fick lära sig vikten att arbeta och vara 

självförsörjande. Det var uppenbart för henne att hon skulle göra detsamma här. 

 

“Vi har en viss disciplin och en viss uppfostran i Bosnien och det var mycket mer respekt i 

Bosnien än här i Sverige som jag har upplevt. Jag tror att det var därför folk integrerade sig 

jättebra här i Sverige för vi hade vår kultur” – Alisa 

 

Alisa tycker att hennes och andra människors uppfostran i Bosnien har lett till ökad disciplin 

som har hjälpt integrationen. Fler informanter har fört liknande resonemang om att deras 

något strängare uppfostran och disciplin har gynnat integrationen på arbetsmarknaden. 

 

“Min mamma lånade alltid pengar men de lyckades ändå. Skolan är så pass viktigt i Bosnien 

så tyckte föräldrarna också det, de flesta föräldrar ställde upp och offrade sin tillvaro för att 

barnen skulle kunna plugga” – Melissa 

 

Melissa berättar hur hennes mamma fick låna pengar av väninnor och grannar för att ha råd 

att ha ett barn i universitetet. Hon menar att skolan är så pass viktigt att många föräldrar gav 

upp sin bekväma tillvaro så att de kunde skicka pengar till barnen som gick i skolan. 

 

“Det är också en del av vår kultur att man ska ha en bra utbildning, det är liksom en grej 

som föräldrar försöker implementera i sina barn redan när dem är små. Man ska utbilda sig 

för man vet rent historiskt att det kan vara på grund av det oroliga området. Det kan vara ett 

tufft liv och det kan hända saker och att man kanske måste fly från sitt eget land och då är det 

alltid bra att ha en utbildning. Så det är viktigt och nästan en kulturell aspekt i det hela” -

Edina 

  

Informanten berättar att utbildning tillhör en del i den bosniska kulturen, föräldrarna lär 

barnen detta från tidig ålder. Detta i viss mån alltså för att området är historiskt oroligt och 

om man nu skulle tvingas fly sitt hemland är utbildning en bra grund att ha. 
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“Området där jag bodde var fattigt man hade inte råd att plugga och utbilda sig” – Elvira 

 

“Ens utbildning hängde på föräldrarna, just för att utbildning var så viktigt lyckades ändå 

många föräldrar fixa med pengar. Jag känner flera vänner vars föräldrar levde fattigt under 

tiden barnen pluggade. De var villiga att offra mycket för sina barns utbildning. För mig var 

det skönt att när jag gick i skolan här så behövde inte min familj påverkas av det rent 

ekonomiskt” – Nermina 

 

Elvira berättar, som likt många andra informanter att det var svårt för alla att studera eftersom 

det kostade pengar. Alla familjer hade inte råd att betala för sina barns utbildning. 

Utbildningen i sig var gratis, kostnaderna var mat, boende, böcker etc. Nermina drar liknande 

slutsatser och berättar att utbildningen hängde på föräldrarna och att många levde fattiga 

under tiden barnen pluggade. Hon är glad över att hon fick studera i Sverige då hennes familj 

inte behövde lida ekonomiskt. Deras resonemang påvisar att utbildning är något som värderas 

högt. 

 

“Min högsta utbildning är lärare, då var det tvåårig utbildning” – Melissa 

 

Melissa är den enda informanten som studerade på universitet i Bosnien. Andra informanter 

planerade att börja studera i hemlandet men kriget bröt ut innan möjligheten gavs. En del av 

informanternas familjer hade inte råd att betala för deras utbildning hemma i Bosnien. 

 

      7.2     Sociala nätverken gav jobben 

I Bosnien är det sociala livet extremt viktigt enligt informanterna, och i de flesta fallen har 

informanterna påpekat att jobben i deras hemstäder var distribuerade efter kontakter och 

sociala nätverk. Samtliga anser att lämna alla relationer, vänner och gemenskap var det värsta 

i samband med flykten. Deras sociala kompetens och nätverk har varit av betydelse i Sverige 

på det sätt att många av informanterna fick sina första jobb på grund av kontakter. 

Nedanstående citat syftar till livet i Sverige. 

 

“Jag fick ett extrajobb genom min pappa, han hade träffat några nya svenska vänner och 

kollegor som kände en man som hade en städfirma, där städade jag lite extra” – Elvira 



 28 

 

“Jag fick ju mitt jobb genom mina kompisar från samma ort” – Jasmina 

 

“Mitt första jobb som vaken nattpersonal på ett ålderdomshem. Sen fick jag genom en 

kollega en rekommendation på ett annat ställe och därifrån rekommenderades jag till ett 

annat ställe där jag fick min första tillsvidareanställning. Så mitt första riktiga jobb sökte jag 

inte ens till den har kommit till mig. Och min chefsanställning som jag har nu blev jag också 

tillfrågad, men då sökte jag fast bara för att jag blev tillfrågad. Varje rekommendation jag 

fick i början öppnade nya dörrar för integrationen i både samhället och arbetsmarknaden, 

jag fick möjligheter att utvecklas och skapa nya kontakter och relationer”. - Edina 

  

“Jag fick ett jobb på ett äldreboende där jag städade på kvällar, nätter och helger främst. 

Detta jobb fick jag via kontakter när jag gick på SFI. Det var bra för jobbet tvingade mig att 

försöka prata svenska, jag hade en kompis som också jobbade där från Bosnien men vi 

bestämde att inte prata bosniska på arbetsplatsen. Mitt första jobb fick jag då via kontakter 

eftersom att en tjej som jag pluggade på SFI med jobbade som städerska på ett äldreboende 

och fick in mig den vägen.“ – Nermina  

  

“Min pappa fick jobb genom kontakter i Sverige och jag fick ett extra jobb genom min pappa, 

han hade träffat några kollegor som kände en man som hade en städfirma, där städade jag 

lite extra.“ – Elvira   

  

I citatet ovan berättar informanterna att de fick sina jobb i Sverige genom sitt sociala nätverk. 

Många av informanternas första kontakt på den svenska arbetsmarknaden var genom 

kontakter som de har lärt känna i Sverige. Samtliga informanter har liknande berättelser om 

hur deras första kontakt på arbetsmarknaden gick till. Edina fick sin höga position genom 

kontakter också. Hon berättade dock vid ett annat tillfälle att hon är värdig och har den 

kompetensen som krävs för att ha det jobbet. 
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      7.3    Täta nätverk 

Resultatet har visat att de personer som inte har studerat vidare och har arbeten med lägre 

status inte umgås med svenskar på fritiden. 

 

“Nej, inte att man umgås på fritiden.” – Jasmina 

 

“För min del var det inte svårt när det gäller bosniska vänner, vi lärde känna varandra fort 

och umgicks och det gör vi fortfarande. Jag kan inte säga att jag har svenska vänner, bara 

dem på arbetet.” – Amra 

 

“Vi har inte så många svenska vänner bara på jobbet.” – Alisa 

 

I citaten ovanför förklarar informanterna att de inte umgås med svenskar på fritiden. Amra 

berättar att det var enkelt för henne lära känna nya bosniska vänner. Hennes resonemang 

visar att hon tyckte det var enklare att skapa en djupare vänskap med landsmän än med 

svenskar. Detta är en återkommande tendens, att de bara umgås med svenskar på arbetet och 

har en professionell relation med dem. Detta resonemang finner vi ytterst intressant då andra 

informanter fick sin kickstart på den svenska arbetsmarknaden via sina svenska vänner och 

kontakter. Dessa informanter uttrycker en annan bild av situationen då de helst umgås med 

andra landsmän på fritiden. 

 

“Det var jättesvårt att lära sig språket innan man började jobba, då var det inget snack om 

att integrera sig i samhället för då var man hemma och bland alla andra landsmän. Även när 

jag började arbeta inom industrin var det lite svårt att bli integrerad på arbetsmarknaden 

eftersom majoriteten av arbetarna var från Bosnien eller andra länder”. – Jasmina 

 

Jasmina talar om att umgås med sina landsmän, som många gjorde i början av invandringen i 

Sverige, försvårar inlärningen av det svenska språket. Jasmina för ett intressant resonemang, 

även när hon hade fått ett jobb var det svårt att lära sig språket eftersom majoriteten av de 

anställda på arbetsplatsen var från Bosnien och andra länder. 
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      7.4    Den svenska koden 

  

Resultatet har visat att de fem informanter som umgås med svenskar på fritiden har arbeten 

med högre löner och mer status till skillnad från de tre informanter som inte umgås med 

svenskar. För de fem informanterna har umgänge med svenskar varit ytterst viktigt för deras 

integration på arbetsmarknaden. Det hjälpte informanterna att utveckla det svenska språket, 

skapade viktiga kontakter som gynnade integrationen på arbetsmarknaden och bidrog till att 

snabbt anpassa sig efter Sveriges normer och “knäcka den svenska koden”. Dessa 

informanter anser att grunden till integration är språk, arbete och kunskap om hur samhället 

och normerna fungerar.  

  

“Jag förstår först och främst och samhället fungerar och hade man inte haft något jobb hade 

jag inte heller haft någon bra grund för att lära mig språket. Det är språket som är grunden 

och nyckeln till integration. Det öppnar många dörrar i samhället och en av dessa dörrar är 

jobb. Och som jag sa innan är det viktigt att just i Sverige tillhöra något sammanhang.  När 

jag precis kom till Sverige fick jag mycket stöd från olika kontaktpersoner och vi är 

fortfarande vänner än i dag. Dem har jag mycket att tacka eftersom jag hade inget annat val 

än att prata svenska och “knäcka den svenska koden”. Jag minns också att jag försökte lära 

mina kamrater allt detta också så det skulle gå bra för dem med”.  – Edina 

  

Edina talar om hur kunskap om det svenska samhället har varit viktigast för henne. Utan den 

kunskapen hade hon inte fått något jobb eller en grund för att börja lära sig språket, vilket är 

grunden för integration, hon menar att kunskaper i det svenska språket öppnade många 

viktigare dörrar. Hon poängterar hur viktigt det var i början att ha relationer med svenskar, 

hon fick mycket hjälp av kontaktpersoner. Det bidrog till språkutveckling eftersom hennes 

kontaktpersoner inte kunde bosniska och hon var tvungen att “knäcka den svenska koden”. 

  

“Jag kände att om jag inte kunde tala flytande svenska så kunde jag inte integrera mig på det 

sättet jag ville. Jag gick snabbt in i svenska samhället eftersom jag är väldigt positiv, 

optimistisk och demokratiskt person, jag älskar svenska värderingar och det känns som att 

jag alltid har haft dem även när jag bodde i Bosnien. Det var inte svårt att förstå hur saker 

och ting fungerade i Sverige”. – Melissa 

  



 31 

“I början fanns det inga jobb och jag arbetade bara volontärt som modersmålslärare, där 

träffade jag många snälla kollegor som jag fortfarande är vän med än idag. Dem hjälpte mig 

lära mig språket och att bara vara runt personer som pratar svenska hjälpte mig jättemycket. 

Efter ett tag lärde jag mig språket och förstod att det behövdes många undersköterskor och 

valde att utbilda mig inom det eftersom jag ville ha en svensk utbildning. När jag var klar 

med utbildningen fick jag jobb på ett demensboende och som lärare på skola”. – Melissa 

  

Melissas framgång på arbetsmarknaden menar hon beror på att hon snabbt förstod hur det 

svenska samhället och värderingar fungerar. Hennes personliga likheter till svenska 

värderingar bidrog till att hon snabbt kunde anpassa sig. Hon berättar hur viktigt det var för 

henne att omge sig själv med svenska vänner och kollegor eftersom det utvecklade hennes 

svenska språk. Hon tycker att språket var viktigast för att lyckas integrera sig eftersom det 

leder till arbetsmöjligheter. Hon förstod snabbt vikten av att ha en svensk utbildning och 

valde att utbilda sig som undersköterska eftersom hon såg att det fanns stort behov av det 

yrket på arbetsmarknaden. 

  

“Jag anser att arbete och arbetsmarknaden har en stor del i integrationen, det går inte att 

integrera sig i ett samhälle om man inte ska jobba, på en arbetsplats utvecklas allt: ens 

sociala nätverk, relationer och allt möjligt. Jag lärde mig mycket svenska på min arbetsplats 

och roliga fraser som man annars inte lär sig i svenska som andra språk eller sfi. Det räcker 

inte med skola. Det är en fördel att kunna lite svenska men så länge man jobbar och har 

svenska kollegor och vänner så kommer språket på köpet. Jag förstod det svenska 

sammanhanget och kände mig trygg i tillvaron”. – Elvira 

  

Elvira tycker att det inte räcker med skola för att lära sig svenska, hon tycker att språket 

kommer på köpet när man börjar arbeta och umgås med svenskar. Hon förstod det svenska 

sammanhanget och kände sig trygg. Hon poängterar också att sociala nätverk och andra 

relationer utvecklas när man får ett arbete.  
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“Jag många vänner, både svenska och bosniska som jag själv har valt. Det sociala nätverket 

betyder mycket här i Sverige också gällande att få jobb, man måste känna “rätt” människor 

som kanske tipsar om bra jobb eller lägger in ett gott ord.  Man kan inte få ett brett nätverk 

om man inte kan tala svenska och utöka det, därför är det viktigt. Varje ny relation kan vara 

en potentiell möjlighet som borde värderas högt. Jag fick mitt jobb dels på grund av mina 

meriter och kompetens men dels pga att jag blev rekommenderad jobbet och den personen la 

ett gott ord åt mig hos arbetsgivaren”.  – Nermina 

  

Nermina berättar om hur viktigt det är att kunna svenska för att maximera chanserna för att få 

arbete. Hon menar att det är viktigt att känna “rätt personer” som tipsar om arbete eller lägger 

in ett gott ord på en eventuell arbetsplats. Detta kan inte ske om man inte kan tala svenska. 

Hon kunde inte få ett brett nätverk om hon inte kunde tala svenska. Hon fick sitt jobb genom 

bland annat kontakter. Hon har många svenska och bosniska vänner.  

  

“Vi fick mycket hjälp från folk som var väldigt hjälpsamma och förstående. Vi fick en 

stödfamilj, en svensk familj som hjälpte oss att komma igång och skaffa lägenhet, hur man 

skulle få bidrag, hjälpte oss med språket och det är att leva i Sverige. Kvinnan i stödfamiljen 

fick jag en fin bra relation med, vi kunde sitta i flera timmar och dela med oss av våra 

erfarenheter och skrattade åt hur likt mycket är mellan Bosnien och Sverige. Vi skrattade 

extra mycket åt hur likt dejting livet är både i Bosnien och Sverige. När hon gick bort för 

några år sedan kändes det som att en familjemedlem hade gått bort”. – Medina 

  

Medina fick, likt Edina, hjälp från en stödfamilj under sin första tid i Sverige. Familjen 

hjälpte Medina och hennes familj att komma igång med livet i Sverige, de fick hjälp med att 

skaffa lägenhet, hjälp med språket och kunskaper om hur det är att leva i Sverige. Medina 

berättar att hon och kvinnan i stödfamiljen fick en bra relation som hon värderade högt. De 

kunde sitta i flera timmar och skratta åt hur lika erfarenheter de har trots att dem kommer från 

olika länder. Hon minns tydligt att de skrattade extra mycket åt hur dejtinglivet är likt mellan 

Bosnien och Sverige. När kvinnan gick bort för några år sedan tyckte Medina att det kändes 

som att den familjemedlemmen hade gått bort.  
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    8.    Analys 

      8.1    Integration och kulturella skillnader 

 

I en relation mellan två grupper ses en stark social integration som en maktresurs (Elias, 

1999). En grupps sociala integration är viktig för deras välbefinnande och plats i samhället. 

Gruppen vars sociala integration inte är stark kan leda till uteslutning och utanförskap i 

samhället eftersom de inte är ”välkomna” och inte passar in i etablissemanget. Detta kan vi 

koppla samman till syftet, som tidigare nämnts handlar om varför just bosniska kvinnor har 

lyckats nå framgång på den svenska arbetsmarknaden. En avgörande faktor i 

integrationsprocessen ligger i det faktum att det inte är stora kulturella skillnader mellan 

Sverige och Bosnien och därför ses deras resurser i form av kulturellt kapital vara värdefullt i 

Sverige (Bourdieu, 1994). Majoritetsbefolkningen identifierar sig med de bosniska kvinnorna 

eftersom de känner en social, kulturell och geografisk närhet till dem (Lundborg, 2013). I och 

med att det finns en geografisk närhet mellan Bosnien och Sverige innebär det även att 

ländernas medborgare ser tämligen lika ut till utseendet. Detta skapar en form av trygghet 

eftersom det är vad vi är vana vid; det blir ”normalt”. Som tidigare nämnts är bosnier bekanta 

med Sverige och svensk kultur.  Detta har gett bosnierna mycket bättre förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivare väljer i många fall de som liknar en själv gällande normer, 

utseende, kultur och arbetsmoral. Detta kan både ske medvetet och omedvetet. Bosnierna blir 

alltså “accepterade invandrare” eftersom de är lika majoritetsbefolkningen på många plan. 

Detta ligger i linje med Bourdieus (1994)  teori om fält, eftersom bosnier och svenskar har 

likheter finner dem ett gemensamt intresse på fältet arbetsmarknaden som förenar grupperna.  

Informanterna har i resultatdelen talat om hur viktig deras kulturella bakgrund var för 

integrationsprocessen i Sverige. Informanterna menar att kulturen som innefattade 

utbildningskultur var gynnsam för integrationen i Sverige då det underlättade för 

förutsättningarna. Vi ser det snarare som att deras kulturella närhet till Sverige gjorde dem 

mer anpassningsbara för Sveriges arbetsmarknad. Bosnierna förstod vad landet och 

arbetsmarknaden begär av dem och därför kunde anpassa sig efter detta, de visade att trots att 

de är invandrare så begriper de sig på den svenska arbetsmarknaden på grund av att det finns 

kulturella likheter och normer mellan grupperna. Gruppen bosnier markerar att de inte är 

annorlunda och att de passar in i det svenska samhället och arbetsmarknaden. De kulturella 

likheterna mellan svenskar och bosnier skapar en social integration, vilket leder till en så 

kallad kollektiv habitus. Bourdieu (1977) menar således att en kollektiv habitus skapas av en 
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grupp människor där det utformas gemensamma normer och värderingar som är specifikt för 

den gruppen. För att passa in i gruppen gäller det att förhålla sig relativt till den kollektiva 

habitus som råder. Denna relation kan bosnierna skapa med majoritetsbefolkningen eftersom 

de vet vad som krävs för att kunna etablera och anpassa sig på arbetsmarknaden. Bosnierna 

och urvalet i studien är duktiga på att framhäva egenskaper som anses vara gynnsamma för 

invandrare att erhålla i Sverige, exempelvis utbildning och likhet till svensk kultur. De 

anstränger sig för att visa detta och upprätthålla dessa positiva egenskaper som 

majoritetsbefolkningen uppskattar. Med utgångspunkt i påståendet att bosnier är väl 

medvetna om hur de ska agera och utnyttja sina resurser för att nå framgång på 

arbetsmarknaden kan vi även tolka deras umgänge med svenskar som ett medvetet val som 

gjordes i början av tiden i Sverige. 

 

Majoriteten av informanterna umgås med svenskar på fritiden och många av informanternas 

första sysselsättningar i landet var med hjälp av svenskar. De fick ytterligare anpassa sig för 

att skapa kontakt med svenskar trots brister i språket till en början. Denna relation kunde 

skapas trots brist på kommunikation på grund av att deras omgivning förmodligen kände 

någon form av likhet och trygghet till gruppen. Detta påstående grundar sig på att ”lika dras 

till lika”, vilket bottnar i tanken på att deras kulturella arv och kompetenser är likt 

majoritetsbefolkningen. Detta gav ett bra resultat då det i slutändan ledde till 

jobberbjudanden och rekommendationer till andra arbeten via svenska kontakter. 

I linje med Bourdieus teori om kollektivt habitus har kvinnorna som arbetar en större 

möjlighet att lära känna nya människor vars relationer gynnar integrationen på 

arbetsmarknaden. De arbetslösa kvinnorna mister chansen att skapa en kollektiv integration 

med resten av samhället vilket leder till att en kollektiv habitus som gynnar integrationen inte 

kan skapas. Visserligen skapas det en kollektiv habitus bland de kvinnor som inte arbetar, när 

detta skapas formas även ett kulturellt kapital då dessa kvinnor förenas i en gemensam kultur. 

Dessa begrepp av Bourdieu (1977) visar att denna handlingsteori att en människa kommer 

agera och handla utifrån den habitus och kultur som individen sätts in i. Kulturen och habitus 

ser annorlunda ut beroende på vilket sammanhang individen passar in i. Denna handlingsteori 

teori poängterar hur de bosniska kvinnorna som arbetar och umgås med svenskar har 

möjlighet att skapa ett kollektivt habitus med majoritetsbefolkningen som gynnar 

integrationen på arbetsmarknaden. Dels på grund av att de har ett arbete och kan skapa nya 

relationer och dels för att de utökar sina sociala nätverk genom att umgås med andra förutom 
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sina landsmän. Deras kulturella likhet till svensk kultur möjliggör att de kan anpassa sig till 

Sveriges normer. 

 

      8.2    Diskriminering 

Det finns många jobb som är dominerade av invandrargrupper där kraven är lite lägre samt 

utbildning inte är obligatoriskt. Dessa yrken är olika typer av arbete inom industri- eller 

servicesektorn (Helgadóttir, 2002). Detta talar för att den kategoriska ojämlikhet som 

upprätthålls av den mäktiga delen av befolkningen leder till den statistiska diskriminering vi 

ser på arbetsmarknaden. Många invandrargrupper vars utseende, namn, sociala och kulturella 

arv avviker från normen blir utsatta för denna diskriminering. I och med att bosniska kvinnor 

har ett arv både i form av sociala och kulturella resurser men även ett utseende som passar 

den “normala” svenska mallen blir de inte lika utsatta av den statistiska diskrimineringen. 

Den statistiska diskrimineringen som utövas mot invandrargrupper gör att hela folkgrupper 

blir exkluderad från arbetsplatsen, vilket leder till att de inte är attraktiva på arbetsmarknaden. 

Diskrimineringen är ett resultat av den kategoriska ojämlikhet som kan leda till att många 

invandrare inte får jobb eller väljer att inte jobba på grund av diskrimineringen (Tilly, 2000). 

Detta medan de bosniska kvinnorna inte stöter på samma hinder på vägen, vilket underlättar 

processen för att nå integration. 

 

Många vill inte erkänna eller inse att namn och utseende är viktiga faktorer som avgör vilka 

som får jobb eller inte. Vi menar att detta är en konsekvens av att en tendens inom 

arbetsmarknaden finns där ”lika anställer lika”. Det vill säga, en persons utseende och 

liknande faktorer avgör i hög utsträckning vem som blir anställd. Detta beror på att likheter i 

normer och kultur förenar olika individer i det sociala rummet, vilket i detta fall är 

arbetsmarknaden (Bourdieu, 1994). Som tidigare nämnts är bosnier mer bekanta till Sverige 

och svensk kultur. Detta har gett bosnierna bra förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare väljer i många fall de som liknar en själv, gällande normer, utseende, kultur och 

arbetsmoral. Detta kan både ske medvetet och omedvetet. Ett tydligt exempel hur uttrycket 

fungerar i praktiken är att fundera på hur ofta man har gått in i en pizzeria och stött på en 

Johanna Karlsson som arbetar där. Även om detta är ett anekdotiskt exempel torde svaret för 

de flesta vara nekande. Människor tenderar att anställa personer som är lika dem själva. Detta 
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tyder på ojämlika relationer och diskriminering då personer som liknar 

majoritetsbefolkningen eller normen på den arbetsplatsen får “förtur” på arbetsmarknaden. 

      8.3    Integration och stämpling 

Som tidigare nämnts benämnde vi bosnierna som “accepterade invandrare”. Grunden 

för påstående ligger i det faktum att bosnier är mer lika majoritetsbefolkningen i Sverige än 

andra invandrargrupper. Detta skapar möjlighet för majoritetsbefolkningen att stereotypisera 

de mindre liknande grupperna samt tillskriva dem egenskaper. Majoriteten av invandrarna i 

Sverige jobbar och försöker göra sitt bästa för att bidra till samhället på något sätt. Även om 

kollektivet och hela gruppen invandrare gör bra ifrån sig påverkas hela gruppen dåligt på 

grund av stereotypiseringen. En individ kommer inte ändra föreställningarna om hela 

gruppen även om den personen är läkare och kan svenska. Han kommer ändå bli 

stigmatiserad och diskriminerad. Det drabbar inte bara kollektivet eller individen, utan hela 

gruppen invandrare blir drabbade. Den fiktiva läkaren i detta exempel tillskrivs den dåliga 

minoritetens beteende. I enlighet med Elias teori (1999) stämplas alla personer som tillhör 

gruppen. I och med att majoritetsbefolkningen kan stigmatisera och stämpla minoriteter 

innebär det att det finns ett maktförhållande mellan etablerade och outsiders. Många 

minoritetsgrupper kan inte ta sig ur stigmatiseringen då de alltid kommer förknippas med den 

dåliga minoriteten. Majoritetsbefolkningen och de som faller inom ramarna för normen 

kommer alltid ha makten att avgöra vilka grupper och individer som inkluderas eller 

exkluderas från samhället och arbetsmarknaden (Elias, 1999). Vi vill koppla detta till 

relationen mellan arbetsgivaren och arbetssökanden som i detta fall är en invandrarkvinna 

som inte faller inom ramarna för svenska normer. Om vi utgår från att arbetsgivaren tillhör 

majoritetsbefolkningen är det troligt att han eller hon har dessa negativa föreställningar om 

hela gruppen och väljer att exkludera den arbetssökande från arbetsplatsen. Detta kan vi 

förklara med hjälp av Elias teori om etablerade och outsiders. Invandrarkvinnan kopplas ihop 

med den dåliga minoriteten och blir därför diskriminerad av personen eller personerna med 

makt, vilket i detta fall är arbetsgivaren. (Elias, 1999). 

 

Bosnierna tillskrivs inte samma dåliga egenskaper som många andra invandrargrupper, detta 

för att de är mer lika majoritetsbefolkningen och inte har stora kulturella skillnader 

(Lundborg, 2013). Gruppen bosnier tillhör visserligen gruppen invandrare men en given 

tolkning är att majoritetsbefolkningen har mer gemensamt med bosnier och har bättre 
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förutsättningar att skapa en sammanhållning. Detta tyder på hur viktigt det är att ha en social 

integration till samhället (Elias, 1999). Även om hela gruppen bosnier inte arbetar kommer 

gruppen ändå inte bli stigmatiserad.  Den del av gruppen som inte arbetar kommer inte heller 

bli lika diskriminerade på grund av att de lyfts upp av den majoritet som faktiskt jobbar.   

      8.4    Integration och kulturellt kapital 

Det viktigaste vi kan analysera utifrån resultatet och empirin är att de faktorer som 

informanterna betonade som mycket viktiga för integrationen inte egentligen var mest 

avgörande för att nå framgång på arbetsmarknaden. Informanterna anser att deras 

utbildningskultur var mest avgörande. Vi ser det dock som att styrkan i kulturella kapital 

skapar möjligheter för anpassning eftersom det inte är stora kulturella skillnader. Våra 

informanter visste hur de skulle bära sig åt i olika sammanhang för att maximera chanserna 

för integration. Vi tolkar det som att de var medvetna om att språket var viktigt så att de 

kunde skapa nya kontakter vilket senare kunde leda till jobb. Språket var även viktigt då utan 

det kunde de inte studera vidare på universitet. Denna slutsats kan dras eftersom gruppen 

snabbt kunde lära sig sammanhanget och koderna i landet på grund av likheten till hemlandet. 

De visste vad som var viktigt och strävade efter att uppfylla alla krav. Bosnierna vet vilken 

likhet som krävs för att passa in på en svensk arbetsmarknad. De säger ”rätt saker” till 

arbetsgivaren för gruppen vill visa att de förstår vad som gäller i Sverige. Till exempel, 

majoriteten av gruppen vet sannolikt att man inte får något jobb på kommunen bara för att en 

släkting jobbar där. I många andra kulturer är det i många fall givet att släktingar och vänner 

ordnar jobb till sina anhöriga.  Bosnierna vet att det inte funkar att få jobb på det viset på 

grund av den kulturella likheten och satsar på att utbilda sig och utveckla sin kompetens för 

att få de jobben de vill ha. Gruppen ger landet det som efterfrågas och förstår 

förutsättningarna med den kulturella likheten, de väljer att inte sticka ut eller ha en ”exotiskt” 

annorlunda kultur. Det finns någon slags medvetenhet och betydelse om vad som krävs. 

Bosnierna vet att det behövs rätt typ av nätverk för att lyckas integrera sig på 

arbetsmarknaden, detta skedde genom de svenska kontakterna. För att träffa rätt folk behövde 

de lära känna människor som jobbar.  För att uppnå detta var de själva tvungna till att börja 

arbeta eller hitta någon form av sysselsättning så fort som möjligt. Bosnier har ett habitus 

som är tillräckligt lik den ”svenska” för att kunna begripa vad det är som 

majoritetsbefolkningen vill ha. De vet vad som krävs för att lyckas och är så pass nära 

majoritetsgruppen att de kan sträva efter det. 
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De tre informanterna som inte utbildade sig eller bytte jobb umgicks inte med andra än sina 

landsmän på fritiden. Detta kan vara anledning till varför de har jobb med lägre status. 

De sociala resurser som informanterna med lägre status jobb erhöll gynnade inte 

integrationen på arbetsmarknaden. Det kan sägas ligga i linje med Bourdieus teori (1994) om 

habitus då det är högst troligt att man umgås mest med personer som har liknande jobb, 

utbildning och socioekonomisk status. Umgås man bara med en viss typ av grupp, i detta fall 

bosnier, kommer det sociala nätverket och valen hos den personen präglas av vad den sociala 

gruppen gör och arbetar med. Enligt Bourdieu (1994) bidrar deras sociala kapital till en 

specifik uppsättning resurser som både har fördelar och nackdelar beroende på kontexten. 

Informanterna som enbart umgås med landsmän kan inte dra nytta av dessa resurser på 

arbetsmarknaden eller bli uppmuntrade att söka sig till nya fält. 
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      9.   Slutsats 
 

Utifrån den kunskap och insikt vi har fått från analysen och materialet kan vi besvara det 

övergripande syftet: hur har bosniska kvinnor blivit framgångsrika på arbetsmarknaden. Vi 

tolkar att den kulturella likheten mellan bosnier och majoritetsbefolkningen skapar 

möjligheter och förutsättningar för en social integration mellan grupperna. Den sociala 

integrationen skapar ett kollektiv habitus, vilket innebär att båda parter utformar 

gemensamma normer och värderingar. Detta har bosnier lyckats med, eftersom de kan 

förhålla sig till de normer och värderingar som råder.  Kvinnornas habitus och resurser i form 

av värderingar om utbildning, arbetsmoral och kultur skapade en förståelse för svenska 

normer, samhällsstruktur och arbetsmarknaden vilket förenade grupperna på fältet 

arbetsmarknad. Vilket således skapade ett kollektivt habitus mellan grupperna.  

Detta leder oss vidare till att studiens frågeställningar. ”Har bosniska kvinnors olika resurser 

i form av tidigare livserfarenheter, kultur och sociala relationer möjliggjort integration på 

den svenska arbetsmarknaden?” Bosniska kvinnors resurser i form av likhet till den svenska 

kulturen har skapat alla förutsättningar som behövs för att nå integration på arbetsmarknaden. 

Givet deras likhet till majoritetsbefolkningen utsätts bosniska kvinnor inte för någon 

diskriminering som hindrar deras etablering på arbetsmarknaden. Informanterna har växt upp 

i en kultur lik den svenska vilket gjorde dem mer anpassningsbara i Sverige. Deras tidigare 

livserfarenheter i form av utbildningskultur och uppfostran är lik svensk. Bosniska kvinnors 

habitus är likt den svenska eftersom deras tidigare livserfarenheter och kunskaperna som de 

har med sig till Sverige anses vara värdefulla och likt det som råder här, vilket leder till att ett 

kollektivt habitus kan skapas. Detta kollektiva habitus skapar även en social integration 

mellan grupperna, vilket innebär att de har blivit accepterade i samhället. Bosniernas habitus 

är likt majoritetsbefolkningen att de vet exakt vad som krävs och förväntas av dem för att blir 

integrerade och accepterade i samhället och arbetsmarknaden. De vet vad som krävs för att 

passa in på en svensk arbetsmarknad detta eftersom det finns stora likheter mellan ländernas 

kultur gällande arbete och utbildning.  Likt Bosniens utbildningskultur, är det viktigt med 

utbildning här i Sverige också, därför visste informanterna att de behövde lära sig det svenska 

språket för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det var genom sina sociala nätverk 

majoriteten av informanterna fick den första kontakten och inblicken på den svenska 

arbetsmarknaden. Informanterna bildade relationer och fick nya svenska vänner som bidrog 

till att kvinnorna utvecklade sitt språk. Utan goda kunskaper i det svenska språket hade inte 



 40 

informanterna haft samma förutsättningar att utbilda sig på universitet eller få en svensk 

utbildning.  

  

Gällande vår andra frågeställning: ”Vilka resurser har samspelat för att möjliggöra 

integrationen på den svenska arbetsmarknaden bland kvinnorna?” Vi kan med stor 

sannolikhet påstå att informanternas resurser i form av kulturellt kapital och socialt kapital 

samspelade främst för att skapa integration på arbetsmarknaden. Det kulturella kapitalets 

styrka och likhet till svensk kultur gjorde att informanterna visste vilka steg de skulle ta för 

att bli integrerade. De visste att de behövde lära sig svenska för att ta sig ut på 

arbetsmarknaden och skapa nya värdefulla relationer som kan hjälpa dem expandera sina 

nätverk så att det gynnar integrationen. Detta kunde de bosniska kvinnorna göra eftersom de 

snabbt “knäckte” den svenska koden för hur man tar sig ut på arbetsmarknaden. De utnyttjade 

alla sina kunskaper och likhet till landet, värderingar och arbetsmoral för att uppnå 

integration på arbetsmarknaden.  Våra informanter var medvetna om att de krävdes nya 

kontakter för att utöka sitt sociala nätverk. Alla tidigare värdefulla kontakter som de tidigare 

hade i hemlandet hade slitits sönder. När informanterna lärde sig svenska började de få nya 

svenska vänner och relationer eftersom de var medvetna om att det är större chans att få ett 

arbete via sina nya kontakter än andra landsmän som också precis hade kommit till Sverige.   
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Bilgor 

Presentation av informanterna 

Nedanför kommer vi göra en kort presentation av informanternas ålder och yrke. Detta så att 

ni kan få en översiktlig bild på vilka kvinnorna är. 

·      Melissa är 48 år gammal. I nuläget arbetar Melissa som handläggare på ett hvb hem. 

·      Nermina är 46 år gammal och arbetar som barnmorska idag. 

·      Elvira är 47 år gammal och arbetar som ekonomichef på ett företag. 

·      Edina är 45 år och arbetar som chef inom kommunen och ansvarar för flyktingmottagandet 

av ensamkommande barn. 

·      Jasmina är 58 år. I nuläget är Jasmina sjukskriven och arbetar 30 % på en fabrik. 

·      Alisa är 56 år gammal och arbetar på ett lager där hon packar och sorterar skruvar av olika 

slag. 

·      Medina är 50 år och arbetar på en statlig myndighet där hon är sektionschef. 

·      Amra är 45 år gammal och arbetar som truckförare. 
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Intervjuguide 

Hur gammal är du? 

Livet i Bosnien 

Berätta lite allmänt om hur ditt liv var i Bosnien 

Hur var det att växa upp där? 

Föräldrars jobb och utbildning 

Syskon? 

Bostadssituation (lägenhet, hus, beskriv hur det såg ut, själva området och hur grannarna var) 

Din högsta utbildning i Bosnien (uni eller gymnasium) 

Hade du något jobb? 

Vad var dina intressen då? 

Hur var det att få jobb i staden du bodde i? 

Allmänna synen på jobb och utbildning i staden du bodde i? 

Var det svårt för kvinnor att bli framgångsrika? Samma förutsättningar som män? 

Upplevde du någon form av svårigheter för att få jobb i Bosnien, om du nu sökte jobb 

Fanns det kvinnliga makthavare inom politik när du växte upp som du kunde se upp till? 

Vilka värderingar fanns det kring kvinnor i ren allmänhet när du växte upp? skulle kvinnan 

sträva efter framgång på arbetet eller stanna hemma med barn 

Mest ansvar i hemmet? Mannen eller kvinnan 

Livet på flykt 

Hur gammal var du när du flydde? 

Kom du direkt till Sverige eller flydde du till något annat land först 

Hur kändes det att lämna sitt gamla liv? Vänner, relationer och det ”vanliga livet där borta? 

Flydde du själv eller med familj 

Livet i Sverige 

Vilket år kom du till Sverige 

Hur var det att komma hit? Vilka känslor upplevde du först 

Hur ser din familj ut, har du barn, någon partner, bor föräldrarna kvar där nere? 

Boendesituation 

Har du fortsatt plugga i Sverige, i så fall vad? 

Ditt yrke/jobb 

Skillnad från Bosnien gällande förutsättningar för att få jobb och det livet man vill 

Har du upplevt någon form av diskriminering? I så fall vad 
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Upplevt kulturkrockar? I så fall vilka 

Anser du att din kultur från Bosnien utgör en stor del av din identitet? 

Har du upplevt svårigheter gällande integrationen i Sverige, förutom möjligtvis 

språksvårigheter i början? 

Hur har det varit att skapa helt nya relationer och vänner här? 

Största skillnaden mellan bosnisk och svensk kultur, finns det något specifikt 

Tror du att dina livserfarenheter från Bosnien har hjälpt dig här i Sverige? isf vilka 

erfarenheter 

Har din tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet gjort dig någon nytta här? 

Hur var det att söka jobb i Sverige? 

Hur gick det till när du fick ditt första jobb här? 

Hur upplever du att du är integrerad i det svenska samhället? 

Hur var din upplevelse av integrationen på arbetsmarknaden? Vad var svårt och mindre 

svårt? 

När började du känna dig bekväm i Sverige? 

Hur såg ditt sociala nätverk ut när du precis kom till Sverige? 

Hur ser ditt sociala nätverk ut nu? Har du haft nytta av det på arbetsmarknaden? 

Hur ser dina relationer ut med vänner och släkt? 

 


