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SAMMANFATTNING 
Invandrarkvinnor är den grupp som har högst arbetslöshet i Sverige. Invandrarkvinnor är även 
den grupp som utsätts för mest diskriminering på arbetsmarknaden bland annat på grund av 
deras kultur och/eller etniska ursprung. Syftet med denna studie är att undersöka hur tio 
invandrarkvinnor själva upplever sin situation på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är 
vidare att undersöka vilka förutsättningar invandrarkvinnorna upplever att de har för att 
komma in i arbetslivet samt hur invandrarkvinnorna upplever att myndigheter hjälpt dem att 
komma in på arbetsmarknaden. Syftet besvaras utifrån tio invandrarkvinnors subjektiva 
erfarenheter och tankar om den svenska arbetsmarknaden samt de myndigheter de har kommit 
i kontakt med. Studien har en kvalitativ forskningsansats och omfattar tio intervjuer med 
invandrarkvinnor från två olika verksamheter. Resultatet visar att studiens informanter 
befinner sig i en svår situation på den svenska arbetsmarknaden, dels på grund av 
diskriminering och dels på grund av att de saknar en del av de förutsättningar som krävs för 
att få ett arbete. Informanterna uttryckte bland annat att goda kunskaper i det svenska språket 
samt utbildning är viktiga förutsättningar för att få ett arbete. Studien visar även att de insatser 
invandrarkvinnorna fått för att komma på den svenska arbetsmarknaden inte har varit 
tillräckliga. 
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ABSTRACT 
Immigrant women make up the group with the highest unemployment rate in Sweden. This 
group is also most exposed to discrimination on the labour market, for instance on the basis of 
their cultural and/or ethnic origin. The purpose of this study is to investigate how ten migrant 
women find their situation when trying to penetrate the Swedish labour market. It is also 
aimed at finding out how these women recognize their potential in finding employment, and 
how migrant women find that authorities helped them to enter the labour market. The findings 
that meet the requirements of the defined purpose, are based on responses from ten immigrant 
women who share their biased experiences and thoughts of the Swedish labour market and the 
authorities they were in contact with. The study has a qualitative research approach and in-
cludes ten interviews with immigrant women. The findings indicate that the interviewees of 
the study are in a difficult situation when challenging the Swedish labour market, partly due 
to discrimination and also because they fail to meet the requirements for a job. Among other 
things they expressed that a good command of the Swedish language and education are im-
portant prerequisites for getting a job. The study also shows that the efforts which immigrant 
women had been offered to assimilate into the Swedish labour market were not sufficient to 
succeed. 
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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som gjort studien möjlig, samt till 
aktivitetsledarna som hjälpte till att tolka under intervjuerna. Vi vill även tacka projektledaren 
som bidragit med kloka tankar och tips under processens gång. Ett stort tack vill vi även rikta 
till vår handledare Welat Songur för vägledning och engagemang. Slutligen vill vi tacka våra 
närmaste för stöd och uppmuntran.  
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INLEDNING 
 

“Vem som helst som tittar efter kan se att vi lever i ett etniskt skiktat samhälle, där 
svartskallarna systematiskt är underordnade resten av svenskarna och underordningen är 
djupare ju svartare skallen är. Invandrare och deras barn är kraftigt underrepresenterade i 
samhällets topp och lika överrepresenterade i dess botten. Invandrare är oftare fattiga, oftare 
arbetslösa och lever oftare i utanförskap. Detta är ett faktum som har belagts i otaliga studier 
och offentliga rapporter.” (Priftis, 2012)  

      
Invandrarkvinnornas svåra position på arbetsmarknaden är ett mångsidigt problem, inte bara i 
Sverige utan även i USA samt i andra länder i Europa (Andriessen, Nievers, Dagevos & 
Faulk, 2012; Huh, 2011). Invandrarkvinnor från utomeuropeiska länder är den grupp av 
invandrare som diskrimineras mest på den svenska arbetsmarknaden (Andersson, 2011). En 
förklaring till varför invandrare från utomeuropeiska länder diskrimineras mest på den 
svenska arbetsmarknaden är att de ofta anses ha värderingar och normer som skiljer sig från 
de svenska, samt för att de ofta förknippas med negativa föreställningar och stereotyper 
(Duvander, 2001).  
 Diskriminering av invandrarkvinnor är inte den enda orsaken till den höga 
arbetslösheten inom gruppen. Den höga arbetslösheten beror även på att invandrarkvinnor 
ofta saknar många av de förutsättningar som krävs för att få ett arbete (Wiesbrock, 2011; 
Nekby, Vilhelmsson & Özcan, 2008). Låg utbildning, låg arbetslivserfarenhet och 
språksvårigheter är några faktorer som bidrar till invandrares svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden (Hjerm, 2004). 
 En stor del av tidigare forskning har använt statistisk data för att undersöka hur 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden ser ut, samt vilka faktorer som påverkat deras 
situation. Tidigare forskning är värdefull, då den kan ge en bild av hur invandrarkvinnors 
situation på arbetsmarknaden ser ut. Eftersom tidigare forskning huvudsakligen utgår från 
statisk data lyfts inte invandrarkvinnornas egna åsikter, uppfattningar och inflytande fram. 
Invandrarkvinnornas egna tankar om deras situation på arbetsmarknaden kan vara 
betydelsefulla för bland annat utvecklandet av etableringsinsatser för att främja 
invandrarkvinnors integration på arbetsmarknaden. 
 Studiens ambition är att bidra till befintlig forskning i området genom att lyfta fram 
invandrarkvinnornas egna upplevelser och erfarenhet kring deras situation på 
arbetsmarknaden. I studien undersöktes hur tio invandrarkvinnor ser på sin situation på den 
svenska arbetsmarknaden, genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes främst med 
utomeuropeiska invandrarkvinnor från två olika verksamheter som arbetar med 
invandrarkvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Anledningen till att utomeuropeiska 
invandrarkvinnor intervjuades var att forskning visat att utomeuropeiska invandrarkvinnor är 
den grupp som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. De kvalitativa intervjuerna 
analyserades med hjälp av ett intersektionellt perspektiv, för att undersöka hur 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden påverkas av att de är invandrare och kvinnor. 
Förhoppningen med studien är att den ska bidra till en ökad förståelse för invandrarkvinnors 
situation på arbetsmarknaden. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka tio invandrarkvinnors subjektiva uppfattningar och erfarenheter om sin 
situation på arbetsmarknaden. Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som 
invandrarkvinnorna upplever påverkar deras situation på arbetsmarknaden. Syftet är även att 
undersöka invandrarkvinnornas upplevelser av myndigheters hjälp och stöd för att komma in 
på arbetsmarknaden. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  
 
• Hur upplever invandrarkvinnorna sin situation på arbetsmarknaden? 
 
• Hur ser invandrarkvinnorna på sina förutsättningar att komma in i arbetslivet? 
 
• Hur upplever invandrarkvinnorna myndigheters stöd och hjälp för att komma in i 

arbetslivet? 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETER 

De flesta invandrarkvinnor som deltog i studien var delaktiga i ett arbetsmarknadsprojekt i en 
mellanstor svensk stad. Projektet är placerat i en stadsdel där över hälften av befolkningen har 
utländsk bakgrund och en femtedel av stadsdelsborna är arbetslösa. Projektets målgrupper är 
bland annat missbrukare, föredetta missbrukare, invandrare, långtidsarbetslösa, 
långtidssjukskrivna och ensamstående föräldrar. Dock är det mest invandrarkvinnor som 
söker sig till platsen. Målet med projektet är att deltagarna ska medverka i kompetenshöjande 
insatser, få struktur i vardagen och få ökad makt över sina liv. I verksamheten erbjuds bland 
annat aktiviteter där deltagarna får arbeta med händerna, som exempelvis betonggjutning, 
målning, sömnad och virkning. Det erbjuds även svenskundervisning, körkortsteori med mera 
som kan vara till hjälp för att deltagarna i framtiden ska kunna skaffa en utbildning och ett 
arbete. Deltagarna kan även få hjälp med myndighetskontakter, som exempelvis 
Arbetsförmedlingen. Aktivitetsledarna som håller i de olika aktiviteterna är anställda genom 
Arbetsförmedlingen eller kommunen. Alla är välkomna att besöka verksamheten och det finns 
inget krav att delta i någon aktivitet, utan besökarna kan komma och bara umgås om de så 
vill. Verksamheten har som mål att starta ett socialt företag där de kan sälja de saker som 
tillverkas av deltagarna. 
 Två av invandrarkvinnorna som deltog i studien var medlemmar i en ideell förening 
som ligger i samma stadsdel som projektet. Även denna förening arbetar med främst 
invandrarkvinnor som bor i stadsdelen. Den ideella föreningen erbjuder i likhet med projektet, 
svenskundervisning och andra aktiviteter som exempelvis matlagning och sömnad. En av 
kvinnorna som deltog i studien var chef för den ideella föreningen. 
  
BEGREPPET INVANDRARE 
 
Nedan följer beskrivningar av begreppet “invandrare” som är högst relevant i studien då 
studien handlar om invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. Stuidens författare är väl 
medvetna om att begreppet kan bidra till vidmakthållandet av stereotyper som är förknippade 
med invandrare. Studiens författare har dock valt att ändå använda begreppet då det ansågs 
svårt att använda ett annat begrepp för att benämna studiens målgrupp. Begreppet är även 
vanligt förekommande i debatter, tidigare forskning samt i vardaglig kommunikation. 
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Invandrare 
Det finns olika definitioner av begreppet invandrare men det finns ingen vedertagen 
förklaring av begreppet. Nationalencyklopedin beskriver begreppet invandrare som ”en person 
som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i 
Sverige minst ett år.” (Nationalencyklopedin, 2014). Det finns, enligt Migrationsverket, inte 
någon allmän definition av begreppet invandrare. Ofta görs en kategorisering mellan de som 
är födda i Sverige eller i utlandet samt mellan individer som har utländskt eller svenskt 
medborgarskap (Migrationsverket, 2014). Begreppet kan definieras utifrån objektiva kriterier, 
exempelvis medborgarskap, födelseland och språk. Begreppet kan även definieras utifrån 
subjektiva kriterier som exempelvis hudfärg, hårfärg och bruten svenska 
(Kulturdepartementet, 2000). Det som avses med begreppet invandrare i denna studie är 
personer som är födda utanför Sverige och som stadigvarande bor i Sverige. Vidare avser 
begreppet i denna studie individer som genom sitt ursprung har hudfärg, hårfärg, klädsel, 
egenskaper och beteenden som kan uppfattas som avvikande från svenska normer. 

TIDIGARE FORSKNING 

      Nedan presenteras nationell samt internationell forskning kring invandrares situation på 
arbetsmarknaden, med fokus på invandrarkvinnor. Först presenteras centrala faktorer som 
påverkar invandrares situation på arbetsmarknaden. Sedan följer ett avsnitt om insatser som 
ska hjälpa invandrare att komma in i den svenska arbetsmarknaden. Slutligen presenteras 
tidigare forsknings betydelse för studien.            

Invandrarkvinnor och arbete 
En nationell studie (SOU, 2012:9) visar att invandrarkvinnor tar större ansvar över hemarbete 
och barnomsorg än invandrarmän, vilket medför att invandrarkvinnor arbetar i lägre grad än 
invandrarmän. Invandrarkvinnor arbetar ofta deltid på grund av ansvaret de har över hemmet 
vilket medför att de ofta jobbar inom vård-, omsorgs- och handelsyrken där deltidsarbete är 
vanligt förekommande. Även en internationell studie (Rubin, Rendall, Rabinovich, Tsang, 
van Oranje-Nassau & Janta, 2008) visar att majoriteten av invandrarkvinnorna i Europa som 
har ett arbete, arbetar inom serviceyrken, exempelvis inom vård och omsorg. Studien visar 
även att efterfrågan på invandrarkvinnor ökar inom lågkvalificerade serviceyrken som 
barnomsorg, servitris och städare, så väl som inom högre kvalificerade serviceyrken som 
exempelvis sjuksköterska. I studien framkommer även att invandrarkvinnors ålder samt 
åldern på deras yngsta barn är en viktig faktor för invandrarkvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden. Att ha ett barn under fem år minskar deltagandet på arbetsmarknaden för 
invandrarkvinnor i större grad än vad det gör för inrikesfödda kvinnor (Rubin et al., 2008). 
Unga barn i familjen kan vara en viktig förklaring till att inrikesfödda kvinnor arbetar i större 
grad än invandrarkvinnor (Fleischmann & Höhne, 2013; Nekby et al., 2008).   

Att vara invandrare 
Både nationella och internationella studier (se exempelvis Støren & Wiers-Jenssen, 2010; 
Lundborg, 2013; Andersson, 2011; Nekby et al., 2008; Florian, 2011) visar på att 
utomeuropeiska invandrare riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden i större grad än 
europeiska invandrare, vilket tyder på att ursprungslandet har betydelse för invandrares 
integration på arbetsmarknaden. Andersson (2011) menar att det finns många olika 
förklaringar till att invandrare från utomeuropeiska länder i störst grad drabbas av arbetslöshet 
i Sverige. En förklaring till den höga arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare är att 
synen på exempelvis barnomsorg och kvinnors utbildning skiljer sig från svenska normer och 
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värderingar. En annan förklaring är, enligt Duvander (2001), att utomeuropeiska invandrare 
diskrimineras på arbetsmarknaden oftare än europeiska invandrare. Diskrimineringen kan 
bero på att utomeuropeiska invandrare förknippas med negativa föreställningar och anses ha 
normer och värderingar som skiljer sig från de svenska. Att europeiska invandrare har lättare 
att få arbete i Sverige beror bland annat på att de liknar svenskar till utseendet samt har 
kulturella värderingar och normer som liknar de svenska. 
 En nationell studie (Lundborg, 2013) visar att flyktinginvandrare från bland annat Iran, 
Irak, Eritrea och Somalia är de grupper som är arbetslösa under längst period i Sverige. En 
förklaring till att flyktinginvandrare från ovanstående länder är arbetslösa under längst period 
i Sverige är att de har sämre förutsättningar (exempelvis språksvårigheter och låg utbildning) 
att komma in på den svenska arbetsmarknaden än exempelvis europeiska invandrare. En 
annan förklaring är att de utsätts för mer diskriminering på grund av deras kultur och/eller 
etniska ursprung. Beträffande skillnader i arbetslöshet mellan kön, har det visat sig att 
skillnaderna är mindre mellan invandrarkvinnor och inrikesfödda kvinnor, än mellan 
invandrarmän och inrikesfödda män. En slutsats som dras utifrån skillnaderna i arbetslöshet 
mellan kön är att även om arbetsdeltagandet är lågt bland invandrarkvinnor, så tycks det gå 
bra för dem som kommer in i arbetslivet (Lundborg, 2013).  
  
Betydelsen av språk och utbildning          
Enligt flera studier (se exempelvis Wiesbrock, 2011; Andersson, 2011; Lundborg, 2013) är 
bristande språkkunskaper något som bidrar till den höga arbetslösheten bland 
invandrarkvinnor. En internationell studie (Helgertz, 2013) visar på att invandrare som 
immigrerat från länder där språket är väldigt olikt det svenska språket, har svårare att komma 
in på arbetsmarknaden än invandrare som har ett språk som är mer likt svenskan. Det har 
dock framkommit att språket har mindre betydelse inom lågkvalificerade yrken. En rapport av 
SOU (2012:69) visar att vård av barn samt fysisk och psykisk ohälsa är faktorer som 
medverkar till att invandrare inte lär sig de grundläggande kunskaperna i det svenska språket.  

       I en nationell studie (Hjerm, 2004) framkom att hög utbildning normalt leder till bättre 
möjligheter på arbetsmarknaden och därmed högre intäkter och bättre levnadsvillkor. Nekby, 
et al. (2008) menar att invandrare med en universitetsutbildning eller andra former av 
eftergymnasial utbildning har lägre risk att bli arbetslösa i framtiden i jämförelse med de som 
enbart har en grundskoleutbildning. Vidare finner forskarna att utomeuropeiska invandrare 
har sämre chanser att skaffa sig en universitetsutbildning än individer med svensk bakgrund. 
Risken att hamna utanför arbetsmarknaden är därför betydligt större för utomeuropeiska 
invandrare i jämförelse med inrikesfödda svenskar. Ytterligare ett resultat från studien är att 
hög utbildning är av större betydelse för majoritetsbefolkningen än för invandrare och andra 
minoriteter (Nekby, et al., 2008). Utomeuropeiska kvinnor har generellt lägre utbildning än 
svensfödda kvinnor. Kvinnor från utomeuropeiska länder är även de som i störst utsträckning 
drabbas av arbetslöshet i Sverige, delvis på grund av att de inte har den utbildning som krävs 
för att få ett arbete (Andersson, 2011)   

    Wiesbrock (2011) menar att utbildning endast har viss positiv inverkan på invandrares 
möjligheter att få ett arbete, då glappet mellan infödda svenskar och invandrare är stort även 
om invandrarna har utbildning. Vid högkvalificerade yrken är glappet mellan invandrare och 
inrikesfödda större än inom lågkvalificerade yrken. En anledning till att glappet mellan 
invandrare och inrikesfödda är stort inom högkvalificerade yrken kan vara att arbetsgivare 
anser att formella kvalifikationer från utlandet är sämre än de nationella samt att det är svårt 
att jämföra kvalifikationer från olika länder (Wiesbrock, 2011). Både internationella och 
nationella studier (Støren & Wiers-Jenssen, 2010; Dahlstedt & Bevelander, 2010) visar att 
invandrare som endast har utbildning från hemlandet löper större risk att hamna i arbetslöshet 
än invandrare som har utbildning från det land de immigrerat till.  
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Arbetsgivarnas diskriminering av invandrare 
Diskriminering är en orsak till den höga arbetslösheten bland invandrare i Sverige. 
Diskrimineringen syns bland annat i skillnader i löner och arbetsförhållanden mellan 
inrikesfödda och invandrare (Wiesbrock, 2011). Carlsson och Skedinger (2011) skriver att det 
finns olika typer av diskriminering. En typ av diskriminering kallas för statistisk 
diskriminering och handlar om att arbetsgivare tar mindre hänsyn till minoritetsgruppers 
arbetsansökningar. Statistisk diskriminering kan även innebära att arbetsgivare använder 
individens etnicitet som en anledning till att inte anställa individen. Individens etniska 
tillhörighet gör att arbetsgivaren kan känna en osäkerhet kring individens arbetsförmåga och 
därför väljer att inte anställa individen. En annan typ av diskriminering kallas för 
preferensbaserad diskriminering, vilket innebär att arbetsgivare eller kunder ogillar individer 
som har en annan etnisk tillhörighet än majoritetsbefolkningen.  
 Både nationella och internationella fältexperiment (Carlsson & Skedinger, 2011; 
Andriessen et al., 2012), har genomförts för att undersöka förekomsten av diskriminering av 
invandrare på arbetsmarknaden. Fältexperimenten gick ut på att avidentifierade 
arbetsansökningar skickades ut till olika arbetsgivare. I arbetsansökningarna användes typiska 
inrikes namn respektive utländska namn, för att undersöka om etnisk tillhörighet var en 
avgörande faktor för att bli kallad till arbetsintervju. Fältexperimenten visar att individens 
etniska tillhöriget spelar mindre roll inom lågkvalificerade yrken, men har större betydelse 
inom högkvalificerade yrken. Experimenten visar även att individer med utländska namn har 
lägre chanser att få ett arbete än individer med inrikes namn. Individer med utländska namn 
har även lägre chanser att få ett arbete med hög kundkontakt (Carlsson & Skedinger, 2011; 
Andriessen et al., 2012).   

Bristande myndighetsinsatser 
År 2010 infördes en ny lag om nyanländas etablering, Lag (2010:197) om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare. Den målgrupp som omfattas av den nya lagen är bland annat 
flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige, samt deras anhöriga som är mellan 20-64 år 
och som ansökt om uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen har i och med den nya lagen ett 
samordnande ansvar för etableringsinsatserna. En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att 
upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlända, där de tillsammans kartlägger 
den nyanländes utbildning och arbetserfarenhet samt vilket behov av utbildning denne har. 
Etableringsplanen ska påskynda och underlätta etableringen i det svenska samhället 
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2010). Invandrare som är bosatta i Sverige har 
rätt till utbildning i svenska för invandrare (SFI), förutsatt att de är över 16 år och att de inte 
har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Den ansvarige för SFI i kommunen ska 
samarbeta med Arbetsförmedlingen för att eleverna ska få möjlighet att träna språket i 
arbetslivet. Det ska även finnas möjlighet att kombinera utbildningen med exempelvis 
praktik, arbetslivsorientering och annan utbildning. Eleverna ska även ha möjlighet att 
kombinera SFI och förvärvsarbete (Skolverket, 2013).    
 Statskontoret (2013) har till uppdrag av regeringen kartlagt och bedömt de 
valideringsinsatser som nyanlända invandrare har rätt till enligt lagen om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare. Statskontoret har funnit att de individer som har ingått i 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har blivit kompetensvaliderade i för liten 
utsträckning. Vidare visar statskontorets kartläggning att valideringen inte är könsneutral, 
vilket bidragit till att kvinnor överlag valideras mot de traditionella kvinnodominerade 
yrkena, medan män valideras mot mansdominerande yrken. Statskontoret menar även att 
validering i ett för tidigt skede kan vara problematisk då tidiga insatser kan medföra att 
invandraren inte får möjlighet att synliggöra sin kompetens på ett rättvist sätt. Att 
valideringen sker i ett för tidigt skede blir problematiskt då invandrarna inte behärskar det 
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svenska språket och kan således inte uttrycka sina kunskaper. Statskontoret ger som förslag 
att validering av invandrares kunskaper och behov fördelaktigt ska kombineras med 
arbetsförlagd utbildning och praktik i så stor utsträckning som möjligt. Genom att kombinera 
arbetsförlagd utbildning och praktik, kan invandraren bilda sig en uppfattning om vad det 
innebär att arbeta på en svensk arbetsplats samt skapa en förståelse kring vad yrkesrollen 
innebär i ett svenskt sammanhang. Även en utredning av SOU (2012:69) visar att det finns 
brister i det stöd som nyanlända invandrare får för att etablera sig i arbetslivet. En av bristerna 
är att det inte erbjuds individanpassade insatser. Kvinnor och män får inte insatser som är 
anpassade efter deras individuella behov och det erbjuds heller inga insatser som är anpassade 
för individer med låg utbildning. Utredningen har även visat att nyanlända invandrarkvinnor i 
lägre omfattning än nyanlända invandrarmän erbjuds omfattande och relevant stöd. Män 
deltar även i arbetsförberedande insatser, arbetsmarknadsutbildningar och instegsjobb i 
betydligt högre utsträckning än kvinnor (SOU, 2012:69).   

Tidigare forsknings betydelse för studien 
Forskning som finns inom området invandrarkvinnor och deras situation på arbetsmarknaden 
är bra men inte tillräcklig, då tidigare forskning inte undersökt invandrarkvinnors egna tankar 
om deras situation på arbetsmarknaden. Tidigare forskning som bygger på en kvantitativ 
ansats har bidragit med kunskap om vilka faktorer som påverkar invandrarkvinnors situation 
på arbetsmarknaden. Att införskaffa kunskap om orsaksfaktorer kan vara fördelaktigt då det 
kan bidra till exempelvis synliggörandet av diskriminering och stereotypisering av 
invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. Tidigare forskning om invandrarkvinnor på 
arbetsmarknaden har använts i studien för att få en bredare bild av invandrarkvinnors 
situation. Tidigare forskning har även kommit till nytta vid utformandet av studiens struktur 
och intervjuguide. En stor del av befintlig forskning handlar dock om invandrare generellt, 
vilket gör att forskning om invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden är begränsad. 
Föreliggande studie kommer därmed att bidra till ytterligare forskning om invandrarkvinnors 
situation på arbetsmarknaden. 
 Tidigare forskning har inte visat är hur de olika orsaksfaktorerna (språk, utbildning, 
barn, diskriminering samt bristande myndighetsinsatser) samverkar med varandra och 
påverkar varandra samt hur de skapar föreställningar om invandrarkvinnor. Denna studie 
kommer bland annat att visa hur de olika orsaksfaktorerna är sammanlänkade med 
föreställningar om invandrarkvinnornas kön, klass och etnicitet. Studien kommer även att visa 
hur kategorierna kön, klass och etnicitet skapar och upprätthåller ojämlika maktförhållanden 
på arbetsmarknaden. 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, intersektionalitet. 
Inledningsvis presenteras en övergripande beskrivning av perspektivet. Därefter redovisas en 
fördjupad beskrivning av perspektivets centrala kategorier: kön, klass och etnicitet. Slutligen 
följer en kort beskrivning av hur kategorierna hänger samman. 
  Det intersektionella perspektivet bedömdes som en lämplig teoretsik utgångspunkt i 
förhållande till studiens syfte. Perspektivet valdes då det ansågs kunna underlätta 
analyserandet av studiens empiriska material. Perspektivet valdes även då det kan bidra till att 
problematisera vad det innebär att vara invandrarkvinna på arbetsmarknaden. Att studera 
samspelet mellan kategorierna kön, klass och etnicitet kan bidra till en större förståelse för 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. 
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Intersektionalitet 
De los Reyes (2005, s. 179) menar att ett intersektionellt perspektiv används för att analysera 
maktstrukturer utifrån kön, klass och etnicitet. Perspektivet används även för att studera hur 
ojämlikhet skapas inom och mellan olika grupper i samhället. Ojämlikhet råder inte bara 
mellan olika grupper utan existerar även inom grupper, exempelvis mellan kvinnor och 
kvinnor samt mellan män och män. Genom att förstå hur ojämlikhet skapas i samhället utifrån 
kategorierna kön, klass och etnicitet kan bland annat arbetsfördelning och maktsymmetrier 
synliggöras (de los Reyes, 2005, s. 179). Det intersektionella perspektivet kan användas för 
att analysera maktstrukturer både på individnivå och strukturell nivå. Perspektivet kan på 
individnivå användas för att undersöka hur de olika kategorierna kön, klass och etnicitet ger 
uttryck för och bidrar till individuella identiteter. På strukturell nivå kan perspektivet 
användas för att undersöka hur maktsystem påverkar utvecklingen, organisationen och 
upprätthållandet av ojämlikhet och social orättvisa i ett samhälle (Dill Thornton & Zambrana, 
2009, s. 4). Det intersektionella perspektivet kommer ursprungligen från kritiken mot den 
“vita” feminismens hegemoni. Centralt för perspektivet är därför köns- och rasmässiga 
strukturer av förtryck (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 15). Perspektivet utmanar bland 
annat den ensidiga synen på kvinnlighet genom att lyfta fram ras- och klassbegreppet samt 
vilken effekt dessa begrepp har på konstruktionen av kön som en särskild kategori. En 
utgångspunkt är att individer, kunskap, ideologier, materiella villkor och diskurser hela tiden 
konstruerar makt och underordning (de los Reyes & Mulinari, 2005 s. 25-27). 

Kategorin kön 

Konstruktionen av kön 
Ett centralt tema inom feministiska och genusvetenskapliga teorier är, enligt Mattson (2010, s. 
43-45), att begreppsliggöra och teoretisera kring hur kön konstrueras. Kön ses inte bara som 
något biologiskt, utan kön är också något som kan uppfattas och uttryckas olika beroende på 
situationen. Kön konstrueras genom individens agerande, sätt att tala, individens sätt att tolka 
och bemöta andra samt hur denne uppfattar sig själv. Vad som tolkas som manligt och 
kvinnligt i en situation är det som konstruerar kön snarare än individens biologiska kön. 
Normer kring vad som betraktas som manligt och kvinnligt förmedlas genom att önskade 
beteenden synliggörs och uppmärksammas, medan andra beteenden osynliggörs och ses som 
annorlunda och oönskade. Genom att kvinnor exempelvis bär vissa kläder, talar på ett visst 
sätt och bemöter andra i enlighet med normer för vad som betraktas som kvinnligt, är 
kvinnorna medskapare till konstruerandet av kvinnlighet (Mattsson, 2010, s. 43-45). 
 Chancer och Xaviera Watkins (2009, s. 32-36) hävdar att kvinnor och män tilldelas 
olika roller utifrån normer kring manlighet och kvinnlighet. Kvinnan förknippas ofta med 
hem och familj, vilket fått till följd att kvinnorna fått huvudansvaret över hemmet och 
barnuppfostran. Männen förknippas istället med yrkesarbete vilket gjort att männen fått rollen 
som familjens försörjare. Egenskaper som är förknippade med kvinnor har bidragit till att 
kvinnor är överrepresenterade inom omsorgsyrken. Omsorgsyrken ses ofta som 
lågstatusyrken och därav är lönerna låga. De män som arbetar inom de traditionella 
kvinnodominerande yrkena har högre löner och oftast en högre position än kvinnorna, vilket 
tyder på att kvinnor på har en lägre social status på arbetsmarknaden. Individer som inte lever 
upp till de normer som är förknippade med deras kön riskerar att associeras med negativa 
föreställningar. En man som arbetar inom ett yrke som anses vara ett kvinnoyrke kan 
exempelvis ses som homosexuell. Kvinnor har dock börjat överskrida könsnormerna genom 
att de börjar utbilda sig mot yrken som anses vara typiska mansyrken. Således är kön något 
föränderligt över tid och rum (Chancer & Xaviera Watkins, 2009, s. 32-36).  
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Könsmaktssystemet 
Kvinnor utesluts systematiskt från olika positioner av makt i samhället, då männen har 
tillgång till mer makt och maktrelationer. Inom den feministiska teorin har olika förklaringar 
och olika sätt att förstå könsmaktssystemet haft en central roll (Mattsson, 2010, s. 46-47). 
Chancer och Xaviera Watkins (2009, s. 50-55) menar att utgångspunkten inom den liberala 
feminismen är att kämpa för kvinnors politiska och lagliga rättigheter. Målet är att kvinnor 
ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som männen. Vidare skriver 
författarna om radilkalfeminismen som hävdar att kvinnor är förtryckta på grund av att de är 
kvinnor. Begreppet patriarkat används för att visa på mannens dominans och överordnade 
maktposition i samhället. Radikalfeminister hävdar att anledningen till att kvinnor blir 
förtryckta beror på kvinnokroppen och kvinnors förmåga att föda barn. Männen beskrivs ha 
kontroll över kvinnokroppen genom att männen kan bestämma när barn ska bli till och kan 
även begå sexuella övergrepp och misshandla kvinnor. Anledningen till varför kvinnor blir 
förtryckta kan, enligt radikalfeminismen, bero på mannens aggressivitet som gör att mannen 
överordnas kvinnan (Chancer & Xaviera Watkins, 2009, s. 50-55). Den socialistiska 
radikalfeminismen hävdar att kvinnornas underordnade position i samhället inte beror på det 
kapitalistiska systemet eller på ekonomisk ojämlikhet. Socialistiska radikalfeminister riktar 
istället uppmärksamheten på familje- och hushållssystem för att förstå kvinnors position i 
samhället. Familjesystemet bygger på att mannen är familjens försörjare medan kvinnan har 
hand om det oavlönade hemarbetet. Konsekvensen blir att många kvinnor inte kommer ut i 
arbete utanför hemmet och de kvinnor som kommer ut i arbetslivet får lägre löner än män 
(Abbot & Wallace, 1998, i Mattsson, 2010, s. 48-49). 

Kategorin klass 

Konstruktionen av klass 
Mattsson (2010, s. 69-71) skriver att klass hör till ett av de mest omstridda begreppen och att 
det finns många sätt att definiera och använda begreppet. Begreppet klass kan bland annat 
syfta till materiella ojämlikheter i samhället eller till människors olika positioner på 
arbetsmarknaden. Klass kan förstås som en konstruktion som konstrueras av människors 
stereotypa bilder och föreställningar om andra människor och grupper i samhället. En individ 
erhåller olika kunskaper och erfarenheter utifrån den klass individen socialiseras in i. 
Individen tillskrivs mening utifrån dennes klasstillhörighet. Beroende på om individen ingår i 
en överordnad eller underordnad position i samhället, kommer individen förväntas leva upp 
till olika ideal som är utmärkande för positionen (Mattsson, 2010, s. 69-71). Klass påverkar 
därmed hur vi ser på oss själva och andra. Vilken klass en individ tillhör påverkar i sin tur 
individens identitet (Svallfors, 2010, s. 35-41).  
 Status är ett begrepp som ligger nära klassbegreppet och de två begreppen blandas ofta 
ihop, menar Svallfors (2010, s. 35-41). Status syftar till att beskriva över- och underordnade 
positioner i samhället. Vilken position en individ har i samhället, över- eller underordnad 
position, påverkar vilka resurser en individ får tillgång till samt vilka risker individen kan 
komma att utsättas för. Exempelvis kan en individ med en underordnad position på 
arbetsmarknaden komma att utsättas för tunga och farliga arbeten. Vidare har en individ med 
en underordnad position på arbetsmarknaden ofta en osäker inkomst som påverkar individens 
livsstil. Eftersom utbildning ofta påverkar en individs möjligheter att få ett arbete, är 
utbildning en viktig faktor som avgör en individs position på arbetsmarknaden. Hög 
utbildning bidrar därmed ofta till en högre klass (Svallfors, 2010, s. 35-41).  
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Kapital ger makt och framgångar 
Enligt Mattsson (2010, s. 68-69) är begreppet klass nära sammanbundet med diskussioner om 
makt. Exempelvis har individer som äger produktionsmedel i samhället också makten över 
den som säljer arbetskraft. Klass handlar således om mer än ekonomiska förutsättningar och 
är något som ständigt återkommer i vardagen och påverkar individer på olika sätt. Begreppet 
klass kan relateras till olika former av kapital. Det finns fyra former av kapital, den första 
kallas för det ekonomiska kapitalet och innefattar diverse ekonomiska tillgångar. Den andra 
kapitalformen är det kulturella kapitalet som handlar om åsikter och smak gällande olika 
kulturella avseenden, exempelvis teater, film och mode, men inkluderar även utbildning. Det 
sociala kapitalet avser individers kontakter i samhället. En individ som erhåller ett starkt 
socialt kapital har betydande kontakter som kan hjälpa individen framåt i samhället, 
exempelvis kan individen få hjälp med att bli framgångsrik på arbetsmarknaden. Till dessa tre 
kapitalformer kan även ett fjärde kapital tilläggas, det symboliska kapitalet. Det symboliska 
kapitalet handlar om kapitalformernas olika betydelser i olika sammanhang. Ett exempel är att 
ett starkt kulturellt kapital när det kommer till utbildning kan ha stor betydelse vid 
universitetet men inte vara lika betydelsefull i arbetarklassmiljö. En individ kan därför inta en 
stark position i vissa typer av miljöer, men befinna sig ien svagare position i andra miljöer 
(Mattsson, 2010, s. 68-69). 

Kategorin etnicitet 

Begreppen kultur och etnicitet 
Begreppet kultur är, enligt Lidskog och Deniz (2009, s. 37-40), ofta förknippat med regler, 
normer och värderingar som påverkar hur en grupp beter sig. Utifrån kulturen utvecklar 
individen sin identitet, sina värderingar och sin syn på omvärlden. Det är därmed utifrån 
kulturen som individen tillskriver sitt handlande och sitt liv en mening. Kulturen bidrar även 
till gemenskap inom grupper som bland annat kommer till uttryck genom ett gemensamt 
språk och gemensamma normer och värderingar. Kulturen påverkar även en individs identitet 
genom att kulturen ställer krav på hur individen bör handla, tänka och känna. Om individen 
går emot normerna inom sin kultur kan denne bland annat utsättas för statusförlust och social 
utestängning (Lidskog & Deniz, 2009, s. 37-40).  
 Begreppet etnicitet avser i första hand en individs känsla av grupptillhörighet och 
identitet. Genom att en individ tillskrivs eller tillskriver sig en viss etnisk tillhörighet kommer 
individens uppfattningar om sig själv att påverkas. Den etniska identiteten och 
grupptillhörigheten är bland annat förknippade med födelseland, språk, seder och bruk samt 
religion. Begreppet etnicitet skiljer sig från begreppet kultur då det i första hand relaterar till 
en social gränsdragning mellan “vi” och “de Andra” (Chancer & Xaviera Watkins, 2009, s. 
78-79). Etnicitet skapar en starkare känsla av tillhörighet än exempelvis religiösa eller 
kulturella identiteter. Den starkare tillhörigheten blir tydlig då det exempelvis går att 
konvertera till islam från kristendomen, men det går inte att på samma sätt byta ut sin 
etnicitet. Etnicitet används ofta för att rangordna grupper, vilket medför att vissa grupper blir 
överordnade andra grupper (Lidskog & Deniz, 2009, s. 50-51). 

Konstruktionen av “de Andra” 
Sverige är uppdelat i “vi” och “de Andra”, där svenskar ingår i begreppet “vi” och invandrare 
i begreppet “de Andra”. Kategorierna skapas utifrån att grupperna har olika etniska 
tillhörigheter, vilket medför olika traditioner, seder och vanor som skiljer grupperna åt. 
Individernas olika etniska tillhörigheter och kulturella identiteter används för att förklara 
beteenden och egenskaper (Sernhede, 2010, s. 74-76). Kategorisering medför en hierarkisk 
ordning där vissa kategorier är överlägsna andra. Individen förstår, konstruerar och uppfattar 
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världen utifrån att kategorisera den. Genom kategoriseringen skapas även stereotyper. 
Stereotypisering handlar om att förenkla föreställningar om en viss grupps egenskaper, vilka 
kommer att representera hela gruppen. Stereotypiseringen bidrar till att individer förväntas 
vara på ett visst sätt (Mattson, 2010, s. 40-42).  
 Mohanty (1988, i Lykke, 2010, s. 53) menar att utomeuropeiska kvinnor och vita 
kvinnor med lägre klass inryms inom kategorin de Andra. Det finns en schablonbild av 
utomeuropeiska kvinnor som beskriver dem som ignoranta, outbildade, fattiga, 
traditionsbundna och familjeorienterade. Lykke (2010, s. 56) skriver att den vita normen 
konstrueras genom att invandrarkvinnor, så väl som invandrarmän, underordnas och ses som 
homogena grupper.  

Begreppet ras 
För att förstå dagens diskussioner om rasbegreppet (idag liknat vid begreppet “etnicitet”) är 
det, enligt Loomba (2005, s. 43-44), av vikt att beskriva den tyska ideologin som anfördes av 
Marx och Engels år 1846. Marx och Engels hävdade att ideologi i fundamental mening är en 
felaktig eller snedvriden bild av verkligheten som döljer det verkliga förhållandet mellan 
individen och omvärlden. Orsaken hävdades vara att de ideologier som vinner större 
utbredning i ett samhälle kommer att reflektera och reproducera den dominerade 
gruppens/gruppernas intressen. Konsekvensen blev att de mer underordnade grupperna 
utnyttjades. Ideologin resulterade i felaktiga föreställningar, exempelvis att orsaken till att en 
vit man var arbetslös berodde på den mörkhyade invandraren. Ideologins uppgift är på så vis 
att hålla underordnade/förtryckta grupper i okunskap om hur deras livssituation egentligen är 
konstruerad (Loomba, 2005, s. 43-44). Idag har hudfärg blivit en betydande indikator på 
vilken ras en individ tillhör. Även om hudfärgen spelar en avgörande roll för vilken 
rasidentitet en individ tillhör handlar rasidentiteten mestadels om en rad föreställningar om 
exempelvis religiösa, språkliga och klassrelaterade skillnader. Gruppindelningar som är 
grundade i faktorer som ras, är socialt konstruerade identiteter som lett till att olika grupper av 
människor förtryckts och radikaliserats (Loomba, 2005, s. 130-131). 
 Hudfärgen har under många århundraden ordnat individer i olika positioner, där 
individer med vit hy fått privilegierad ställning i samhället medan individermed mörk hy fått 
en underordnad ställning. Beroende på vilken hudfärg en individ har kommer hudfärgen att 
spegla kulturella och sociala fördomar (Chancer & Xaviera Watkins, 2009, s. 77).  

Intersektionen av kategorierna kön, klass och etnicitet 
Kategorierna kön, klass och etnicitet kan definieras var för sig men de är också nära 
sammanbundna med varandra. Kön kan exempelvis ha större relevans i en kontext, medan 
klass kan ha större betydelse i en annan. Kategorierna kan dock ses som beroende av 
varandra, då uppfattningar om kön alltid medför uppfattningar om etnicitet och klass och så 
vidare (Mattsson, 2010, s. 19-20). Vid studerandet av svenska kvinnor och invandrarkvinnor 
på arbetsmarknaden blir samspelet mellan kategorierna kön, klass och etnicitet tydligt. 
Invandrarkvinnor i Sverige är särskilt utsatta på arbetsmarknaden då de inte passar in i 
normerna rörande vithet, svenskhet och manlighet. Invandrarkvinnorna blir på så vis utsatta 
för bland annat utanförskap och diskriminering på arbetsmarknaden på grund av att de är 
kvinnor, för att de har en annan etnisk bakgrund än den svenska samt för att de tillhör en 
annan klass (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 179). Invandrarkvinnorna har därmed inte 
samma status som svenska kvinnor på arbetsmarknaden, vilket gör att invandrarkvinnorna ses 
som underordnade i förhållande till svenska kvinnor på arbetsmarknaden (Mattsson, 2010, s. 
17-20). 
  En risk med att placera individer i fasta kategorier, såsom invandrare/svensk och 
man/kvinna, är att andra faktorer som bidrar till identitetsskapande osynliggörs eller förnekas. 
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Individers erfarenheter av förtryck riskeras också att osynliggöras genom att individer 
kategoriseras. Kategoriseringen medför att individer inom en kategori ses som homogena med 
gemensamma intressen och behov (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 126-127). Ojämlikhet 
som grundas utifrån kön, klass och etnicitet, samt genom intersektionen mellan dessa, 
placerar vissa grupper i privilegierade positioner. Individer som tillhör privilegierade grupper 
får vissa förmåner enbart på grund av deras grupptillhörighet. Individer som inte tillhör de 
privilegierade grupperna befinner sig istället i en låg social och ekonomisk position (Dill, 
Thornton & Zambrana, 2009, s. 4).  

METOD 

I följande avsnitt presenteras den metod som valts för att besvara studiens syfte. Följaktligen 
kommer en beskrivning av tillvägagångssättet som presenteras under följande rubriker: Val av 
metod, Litteraturanskaffning och källkritik, Konstruktion av intervjuguide och genomförande 
av intervjuer, Urval av informanter, Presentation av informanter, Databearbetning och analys 
samt en diskussion om Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet. Avslutningsvis följer en 
diskussion om etik. 

Val av metod 
Då studien syftar till att få en utökad förståelse av invandrarkvinnors situation på den svenska 
arbetsmarknaden valdes en kvalitativ ansats. Studiens syfte ansågs bäst kunna besvaras 
genom invandrarkvinnornas egna beskrivningar av deras situation, därav ansågs kvalitativa 
forskningsintervjuer vara lämpligast. Kvale och Brinkmann (2009, s. 1) skriver att den 
kvalitativa ansatsen lämpar sig vid studier som syftar till att generera nya förståelser, varpå 
nya sätt att se på världen kan erhållas. Dahlgren och Johansson (2009, s. 126) skriver att 
semistrukturerade intervjuer används för att forskaren ska kunna få en fördjupad bild av det 
som studeras, samt för att få så detaljerade svar som möjligt. I denna studie har 
semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att för att få så utförliga 
och djupa svar som möjligt av informanterna. Semistrukturerade intervjuer har även använts 
för att få en mer ingående bild av hur informanterna ser på sin situation på den svenska 
arbetsmarknaden.   
 Andra metoder som exempelvis deltagande observationer övervägdes då en viktig 
princip inom kvalitativa studier, enligt Bryman (2008, s. 467-468), är att se saker ur någon 
annans ögon. Att använda sig av deltagande observation vid kvalitativa studier kan därmed 
vara lämpligt då forskaren kan observera det denne vill undersöka i den sociala verkligheten. 
En deltagande observation pågår ofta under en längre period, vilket gör att forskaren får en 
bra bild av den sociala miljö som denna avser att studera och får på så sätt goda 
förutsättningar att se det som andra ser. En annan fördel med att observera är att forskaren kan 
studera beteenden och behöver inte, som vid intervjuer, förlita sig på vad någon säger. I 
studier som har ett specifikt fokus kan det dock vara bättre med intervjuer för att kunna 
undersöka vad informanterna själva säger om ämnet (Bryman, 2008, s. 467-468). I denna 
studie ansågs intervjuer vara den mest lämpliga metoden för att samla in det empiriska 
materialet, då syftet med studien är att ta reda på hur invandrarkvinnorna upplever sin 
situation på arbetsmarknaden. Genom att syftet handlar om invandrarkvinnornas egna 
upplevelser är deras egna tankar och erfarenheter om situationen av största betydelse. 
Observationer skulle därmed bli svåra att använda för att besvara syftet.  
 Då kvalitativa metoder handlar om att förstå snarare än att förklara, är den kvalitativa 
ansatsen mest lämplig för att besvara studiens syfte. En kvantitativ ansats övervägdes inte i 
denna studie, då det varit svårt att få fram invandrarkvinnornas egna upplevelser genom 
kvantitativa metoder. Studiens ambition är att öka förståelsen kring invandrakvinnors 



12 
 

situation på arbetsmarknaden genom att lyfta fram invandrarkvinnornas egna röster. En 
kvantitativ ansats hade dock varit mer lämplig om studiens syfte varit att förklara varför 
invandrarkvinnornas situation på arbetsmarknaden ser ut som den gör.   

Litteraturanskaffning och källkritik 
Litteraturanskaffningen gjordes genom sökningar i Örebro Universitets bibliotekskatalog 
under mars månad 2014. Vetenskapliga artiklar till studien söktes genom databaserna 
Sociological Abstracts, Social Services Abstract och Summon. Det har även gjorts sökningar i 
sökmotorn Google för att få ytterligare uppslag av artiklar och litteratur. Den avgränsning 
som gjordes i databasen Summon var endast sökning efter fulltext samt endast artiklar från 
vetenskapligt granskade publikationer. Från samtliga databaser valdes endast studier skrivna 
på engelska och svenska. Totalt genomfördes fyra parallella sökningar som resulterade i 
sammanlagt 567 träffar/studier. Sökorden som användes var följande:   
 
• (Immigrant* Women*) and Sweden (11 träffar) (Social Services Abstract) 
• (Immigrant* Employment*) AND Sweden (99 träffar) (Sociological Abstracts) 
• ”Labour market” Immigrant* Sweden* Gender* (430 träffar) (Summon) 
• Integration* Arbetsmarknad* Invandrare* (27 träffar) (Summon) 

 
                  Med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt granskades samtliga 567 träffar där 

15 studier slutligen valdes ut. Ytterligare fem artiklar, som hittades genom sökmotorn Google, 
kom att användas i studien. De vetenskapliga artiklar som använts i studien kommer bland 
annat från Tyskland, Norge, Nederländerna, Storbritannien, USA och Sverige. Således har 
både nationell och internationell forskning använts i studien. Att både nationell och 
internationell forskning använts har bidragit till en bredare uppfattning av hur 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden ser ut. Användandet av nationell och 
internationell forskning har även möjliggjort jämförelser mellan olika länder för att undersöka 
eventuella likheter och skillnader mellan länderna. En stor del av tidigare forskning som 
presenterats i studien utgjordes av multivariata analyser. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 
(2010, s. 269) menar att multivariata analyser är bra då det möjliggör för forskaren att studera 
flera olika orsaksfaktorer samtidigt. Studerandet av flera orsaksfaktorer samtidigt kan dock 
bidra till svårigheter vid tolkning av tabellerna, då det kan bli svårt att urskilja vilka faktorer 
som påverkar vad (Djurfeldt et al., 2010, s. 297). Trots svårigheterna med tolkningen av 
multivariata analyser, har de tidigare studierna kunnat förse oss med information om vilka 
orsaksfaktorer som påverkar invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. Den kunskap 
som inhämtades från tidigare forskning har sedan använts vid bland annat konstruerandet av 
intervjuguiden. 

Konstruktion av intervjuguide och genomförande av intervjuer 
Innan intervjuguiden utformades studerades forskningsområdet för att få en bild av hur 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden ser ut. Efter studerandet av 
forskningsområdet upptäcktes teman som bidrog till formulerandet av relevanta frågor i 
intervjuguiden. Bryman (2008, s. 443) hävdar att det är viktigt att sätta sig in i 
forskningsområdet för att kunna förstå det informanterna säger vid intervjun. Vid upprättandet 
av en kvalitativ intervjuguide är det av betydelse att formulera frågor eller teman som kan 
svara på studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2008, s. 442). Vid en semistrukturerad 
intervju utformas intervjuguiden så att informanterna får stort utrymme i intervjun. 
Informanternas svar ska vara det som styr intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
130). Studiens författare delade således in intervjuguiden i fem olika teman: frågor om 
Sverige, frågor om språket, frågor om utbildning, frågor om arbete samt frågor om 
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insatser/hjälp (se bilaga). Utifrån de fem olika temana formulerades frågor som ansågs kunna 
besvara studiens syfte. Intervjuguiden är skapad med grund i relevant litteratur och forskning 
inom området. Innan intervjuerna genomfördes togs kontakt med projektledaren för 
arbetsmarknadsprojektet och en tid bokades för att besöka projektet och presentera studien. 
En presentation av studien genomfördes sedan för arbetsmarknadsprojektets deltagare och 
informationsblad om studien delades ut till samtliga närvarande. Då enbart ett fåtal deltagare 
närvarade vid tillfället, lämnades ett antal informationsblad till projektledaren att dela ut till 
de deltagare som inte var närvarande. Studiens författare tog även kontakt med chefen för den 
ideella föreningen. Chefen informerades om studien och tillfrågades om någon av kvinnorna i 
föreningen skulle vilja delta i studien. Chefen erbjöd sig själv att delta i studien och föreslog 
även en annan kvinna från föreningen som hon ansåg lämplig, då hon hade goda kunskaper i 
det svenska språket. Kvinnan som föreslogs av chefen informerades om studien innan 
intervjun genomfördes.  
      När intervjuguiden var färdigställd genomfördes en pilotintervju med en kvinna från 
arbetsmarknadsprojektet för att se om frågorna var användbara för att besvara studiens syfte. 
Patel och Davidson (2003, s. 58) skriver att en pilotstudie kan vara bra att göra om forskaren 
vill pröva en specifik teknik för insamlandet av data eller en specifik uppläggning.   
 De flesta intervjuer genomfördes i arbetsmarknadsprojektets matsal/kök, smått avskilt 
från projektets sällskapsrum där den mesta aktiviteten försiggår. Ett fåtal av intervjuerna 
genomfördes i ett av den ideella föreningens privata samtalsrum. Under intevjuerna agerade 
en av studiens författare intervjuare medan den andre agerade observatör. En del av 
informanterna hade bristande kunskaper i det svenska språket, därav agerade två av projektets 
aktivitetsledare som tolk vid en del av intervjuerna. Innan varje intervju informerade 
intervjuaren om studiens syfte samt de etiska förhållningskoder som studien följer och 
därefter undertecknades ett samtycke av informanten samt av studiens författare. Informanten 
fick även möjligheten att innan intervjun påbörjades, bestämma ett aliasnamn som sedan 
använts studien. Intervjupersonerna intervjuades individuellt i cirka 20 minuter. Frågorna som 
ställdes utgick till största delen från den utformade intervjuguiden, men även fördjupande 
följdfrågor ställdes. Informanterna tillfrågades innan intervjuerna om intervjun fick spelas in. 
Alla informanter utom en godkände inspelning. Under intervjun där inspelning inte användes, 
antecknade observatören allt som sades under intervjun. Det inspelade matrialet 
transkriberades sedan. På grund av att kunskaperna i det svenska språket varierade hos 
deltagarna gjordes vissa korrigeringar av citaten som redovisas i studiens resultatredovisning. 
Korrigeringarna gjordes med anledningen att en del av citaten annars varit svåra för läsaren 
att förstå. Korrigeringarna av citaten gjordes med varsamhet så att citatens mening inte skulle 
gå förlorad.  

Urval av informanter 
I studien gjordes ett så kallat icke-sannolikhetsurval/bekvämlighetsurval av informanter. Trost 
(2010, s. 140) skriver att ett bekvämlighetsurval är en praktisk metod som går ut på att 
forskaren väljer deltagare till en studie slumpmässigt från ett lämpligt ställe, utifrån ett antal 
frivilliga deltagare. I denna studie gjordes urvalet från ett arbetsmarknadsprojekt samt en 
ideell förening i en mellanstor svensk stad, av den anledningen att verksamheternas deltagare 
ansågs kunna svara på studiens syfte. Arbetsmarknadsprojektet valdes även av anledningen att 
en av studiens författare genomfört verksamhetsförlagda studier på arbetsmarknadsprojektet. I 
samråd med projektledaren bestämdes vilka deltagare som ansågs vara lämpliga informanter i 
studien. Sedan togs kontakt med chefen från den ideella föreningen. Chefen erbjöd sig själv 
att vara med i studien och föreslog även en invandrarkvinna från föreningen som hon ansåg 
vara lämplig att intervjua. För att kunna besvara studiens syfte på ett tillfredsställande sätt 
valdes tio informanter, inklusive chefen. Chefen ansågs kunna bidra med betydelsefull 
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information till studien då hon själv är invandrarkvinna och har arbetat med invandrarkvinnor 
under en lång tid. Fler intervjuer än tio ansågs inte kunna tillföra några fler betydande 
aspekter till studien. Trost (2010, s. 143) menar att det vid kvalitativa studier är att föredra ett 
fåtal intervjuer då det empiriska materialet annars kan bli svårhanterligt. 
 En av de viktigaste grunderna för urvalet var att informanterna själva ansåg sig ha en 
annan etnisk bakgrund än den svenska. Att informanterna ville delta i studien och delge sina 
erfarenheter utifrån att de är invandrarkvinnor, tyder på att de själva upplever sig ha en annan 
etnisk bakgrund än den svenska. Under intervjuerna skiljde flera av informanterna på dem 
själva och svenskar, vilket ytterligare är en indikator på att de upplever sig inneha en annan 
etnicitet än en svensk. 

Presentation av informanter 
Informanternas riktiga namn används inte i studien. Informanterna benämns istället med 
aliasnamnen: Maha, Saja, Fariz, Hassan, Lorin, Samra, Fatima, Amira, Sara och Andrijana. 
Andrijana som är chefen för den ideella föreningen kommer från Bosnien, Fatima kommer 
från Somalia, Lorin kommer från Turkiet och resterande av kvinnorna kommer från Irak. 
Kvinnorna är i åldrarna 30-55 år och invandrade till Sverige mellan åren 1992-2008. Samtliga 
av kvinnorna invandrade till Sverige på grund av krig eller politiska oroligheter i deras 
hemländer. 

Databearbetning och analys 
Kvalitativ data medför många gånger ett stort empiriskt material att bearbeta. Dock finns ett 
antal väletablerade strategier för hur kvalitativ data kan hanteras och som kan vägleda 
forskaren i analysarbetet (Bryman, 2010, s. 565). I denna studie har kodning och 
kategorisering använts som analysmetod. Kvale och Brinkmann (2009, s. 201-202) menar att 
kodning går ut på att urskilja nyckelord från ett textstycke för att kunna urskilja mönster i de 
olika styckena. Mönstren görs till begrepp varvid begreppen bildar en kod. Kategorisering 
innebär att det empiriska materialet sorteras under kategorier så att likheter och skillnader kan 
analyseras. Kategorisering kan minska stora textmassor och strukturera långa intervjutexter så 
att texterna blir mer hanterbara (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 201-202).  
 I denna studie har det empiriska materialet först lästs igenom. Därefter har koder som är 
av relevans för studiens syfte och frågeställningar bildats för att finna mönster i de olika 
intervjuerna. De mönster som kunde uttydas ur studiens empiriska material var att faktorerna 
utbildning, språk, barn, slöja och diskriminering påverkar invandrarkvinnornas situation på 
arbetsmarknaden. Utifrån koderna sorterades textstyckena under olika kategorier. Likheter 
och skillnader har därefter skildrats och tydliggjorts med citat. Resultatet har sedan 
analyserats med hjälp av studiens utvalda perspektiv, intersektionalitet. Perspektivet valdes 
bland annat då det ansågs relevant och intressant att analysera studiens empiriska material 
utifrån. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet vilket innebär att intervjuaren exempelvis ställt frågor på 
samma sätt till samtliga informanter och att intervjusituationen varit densamma för samtliga 
informanter (Trost, 2010, s. 131). Reliabilitet är uppdelat under två begrepp: extern och intern 
reliabilitet. Extern reliabilitet innebär att en forskare kan få ut samma kunskap som en tidigare 
studie genom att replikera den. Med intern reliabilitet menas att forskarna är samstämmiga i 
tolkandet och analyserandet av det empiriska materialet (Bryman, 2010, s. 390). Den externa 
reliabiliteten kan inte säkerställas i denna studie då individers tankar, erfarenheter och åsikter 
är föränderliga över tid och påverkas av kontexten. Således kan studiens författare inte 
säkerställa att en annan forskare skulle få ut samma kunskap som denna studie genererat. Det 
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faktum att studien är av kvalitativ ansats innebär också en svårighet att säkerställa den externa 
reliabiliteten då tankar och känslor hos studiens författare säkerligen haft viss inverkan på 
studiens resultat. Den interna reliabiliteten har i viss mån säkerställts då intervjuerna noga 
diskuterats och analyserats av båda studiens författare, vilket bidragit till en samstämmighet 
av studiens empiriska material och analys.  
 
Validitet 
Validitet betyder giltighet och är ett instrument som mäter huruvida studien undersökt det den 
var avsedd att undersöka (Trost, 2010, s. 133). Validitet är i likhet med reliabilitet uppdelad 
under två begrepp: intern och extern validitet. Intern validitet innebär att det finns en tydlig 
överensstämmelse mellan det empiriska materialet och de teoretiska förankringar som görs av 
empirin. Vidare säkerställs den interna validiteten av att forskaren har en bred bild och gör 
breda beskrivningar av det fenomen som studeras. Extern validitet innebär att forskaren kan 
generalisera studiens resultat på andra sociala miljöer (Bryman, 2010, s. 390). Innan 
intervjuerna genomfördes, utfördes en pilotintervju för att undersöka huruvida intervjuguiden 
kunde användas för att besvara studiens syfte. Under pilotintervjun upptäcktes brister i 
intervjuguiden. Intervjuguiden reviderades därmed för att kunna få ut tillräcklig information 
för att besvara studiens syfte. Ändringarna i intervjuguiden anses stärka validiteten, då de 
bidrog till att frågorna endast berörde information som kunde användas för att besvara 
studiens syfte. En ändring som gjordes av intervjuguiden var att formulera mer öppna frågor. 
De öppna frågorna bidrog till att studiens författare kunde få en bred bild över det studerade 
fenomenet, vilket bidrar till säkerställandet av den interna validiteten. Studiens syfte handlar 
inte om att generalisera resultatet till andra miljöer, utan handlar snarare om att få en inblick i 
hur tio invnadrarkvinnor upplever sin situation på arbetsmarknaden. Studiens författare har 
därför inte strävat efter att säkerställa en extern validitet.  
 
Generaliserbarhet 
Generalisering innebär att forskare drar slutsatser som antas gälla en hel grupp eller kategori 
med grund i insamlad data från ett fåtal exempel eller fall (Denscombe, 2004, s. 171).  På 
grund av att ett slumpmässigt urval inte tillämpats i studien har studiens generaliserbarhet 
försvårats. Att studien bygger på en kvalitativ ansats påverkar även generaliserbarheten, då 
tankar, erfarenheter och åsikter varierar individer emellan. Dock finns en likhet mellan 
resultatet i denna studie och de resultat som tidigare forskning kommit fram till, vilket tyder 
på att studiens resultat kan tillämpas på andra invandrarkvinnor i Sverige än de som deltog i 
studien.   

Etiska överväganden 
Det finns ett antal principer och krav som forskning ska följa för att säkerställa att studien 
håller god kvalité samt för att skydda människor från att skadas under forskningsprocessen 
(Vetenskapsrådet, 2002). De etiska principerna ska inte ses som regler för uppträdande utan 
som förhållningsvillkor, därav är de inte orubbliga. Etiska principer bidrar till att ge forskaren 
en utgångspunkt att förhålla sig till under forskningsprocessen (Denscombe, 2004, s. 213). 
 De etiska kraven är uppdelade i fyra huvudkrav som kallas för informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
bland annat att informanterna ska informeras om studiens syfte, villkor samt deras rätt att 
avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie delades informationsblad om 
studien ut till samtliga invandrarkvinnor på arbetsmarknadsprojektet. Kvinnorna fick bland 
annat information om studiens syfte, information beträffande deras frivillighet att delta i 
studien samt att samtliga uppgifter som de lämnar ut kommer att behandlas med sekretess. 
Samma information presenterades även muntligt av studiens författare två veckor innan 
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intervjuerna genomfördes. Flera av kvinnorna i arbetsmarknadsprojektet hade bristande 
kunskaper i det svenska språket. För att informationen skulle bli begriplig för samtliga 
kvinnor på projektet tolkade två av aktivitetsledarna informationen vid presentationstillfället. 
De två kvinnorna från den ideella föreningen som kom att delta i studien, fick den ovan 
nämnda informationen både skriftligt och muntligt vid intervjutillfället. Anledningen till att 
kvinnorna från den ideella föreningen inte fick information innan intervjutillfället var att de 
inte var närvarande vid presentationen av studien.  
 Samtyckeskravet innebär att forskaren erhåller samtycke från de som ska delta i studien. 
Vidare innebär samtyckeskravet att deltagarna själva får bestämma hur länge och på vilka 
villkor de ska delta. Om deltagarna väljer att avbryta ska det inte medföra några negativa 
följder och deras beslut om att avbryta sitt deltagande ska inte ifrågasättas. 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska avidentifiera etiskt känsliga uppgifter om 
deltagarna och i vissa fall bör en tystnadsplikt undertecknas (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 
intervjuerna genomfördes fick informnaterna skriva under ett samtycke till deltagande i 
studien samt att de tagit del av information om studien. Underskriften innebar även att 
informanterna gav samtycke till att intervjuerna spelades in och att de var medvetna om att 
inspelningarna raderas efter studiens slutförande. Underskriften innebar vidare att deltagande 
var frivilligt och att informanterna när som helst kunde avsluta sitt deltagande samt att 
uppgifterna som informanterna lämnat ut hanteras med sekretess och att alla personuppgifter 
avidentifieras. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in vid en studie endast ska 
nyttjas till forskningsändamål och inte göras tillgängliga för icke vetenskapligt bruk 
(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har i denna studie beaktats genom att den 
information som informanterna lämnade ut endast kom att användas i studien. 
 Under hela forskningsprocessen är det viktigt att överväga etiska konsekvenser som kan 
uppkomma. Inför en intervju är det bra att fundera över vilka etiska dilemman som kan uppstå 
för att undvika obehag hos informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 63). Vid utformandet 
av intervjuguiden diskuterades noggrant om frågorna eventuellt kunde vara känsliga för 
informanterna. En varsamhet över att guiden endast skulle innehålla frågor som kunde vara av 
betydelse för att svara på studiens syfte iakttogs även, så att informanterna inte skulle behöva 
lämna ut information som inte var nödvändig för att besvara studiens syfte.  

RESULTATREDOVISNING 

Under följande avsnitt presenteras resultatet av de tio intervjuerna som genomförts. Resultatet 
är uppdelat under följande kategorier: Invandrarkvinnor och arbete, Att vara invandrare, 
Betydelsen av språk och utbildning, Arbetsgivarnas diskriminering av invandrare och 
Bristande myndighetsinsatser.  

Invandrarkvinnor och arbete 
Informanterna hade olika erfarenheter av arbete i hemlandet och i Sverige. Enbart en av 
informanterna hade haft ett arbete i hemlandet, medan övriga antingen varit hemmafruar eller 
varit för unga för att arbeta, då de flyttade till Sverige i ung ålder. Vid intervjutillfället var de 
flesta av kvinnorna arbetslösa och endast ett fåtal hade haft ett arbete eller praktikplats i 
Sverige. De som haft arbeten eller praktikplatser hade mestadels arbetat/praktiserat inom 
serviceyrken som bagare, städare, kökspersonal och rastvakt i skola samt inom handel. De 
kvinnor som haft praktikplatser hade varit på många olika praktikplatser utan att det lett till ett 
arbete. En av informanterna berättade att hon hade varit på en praktikplats under en längre tid 
och att hon önskade få en anställning där efter praktiken. När praktiken var slut fick hon dock 
ingen anställning på grund av hennes bristande kunskaper i det svenska språket samt för att 
hon inte kunde läsa och skriva. En del av informanterna uppgav även att de blivit nekade 
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arbeten på grund av att de har barn. Sara sa bland annat följande: “De frågar mig alltid om jag 
har barn och sånt här. När jag säger att jag har fyra barn och är ensam mamma så backar de...” 
Informanterna nämnde även att det faktum att de har barn gör det svårt för dem att komma in i 
arbetslivet då huvudansvaret över barnuppfostran och hemarbetet enlig dem ligger hos 
kvinnorna. Amira berättade följande: 
 

”Invandrarkvinnor är hemma med barnen när barnen blir sjuka /…/ När jag kom till Sverige 
fick min man jobb direkt. Bara jag fick vara hemma och ta hand om barnen och sånt./.../ det 
är bara kvinnorna som tänker på sina barn och släkt och allt i hemmet...” 
 

Amira berättade även att invandrarkvinnor på grund av deras ansvar över barnen, inte kan  
utbilda sig eller arbeta i lika stor utsträckning som männen. En del av informanterna var 
ensamstående med barn vilket gjort det svårt för dem att komma in i arbetslivet. Vissa 
informanter uppgav att det var viktigt för dem att få ett arbete för att kunna försörja sig själva 
och sina barn. Fariz uttryckte:“Jag vill höja min kompetens i svenska och få ett fast jobb, det skulle 
vara bra för mina barn.”  
 Några av informanterna berättade att de ville arbeta men att de på grund av psykisk 
och/eller fysisk ohälsa inte kan arbeta. 

 
“Jag vill först bli frisk och sen önskar jag ett arbete. Jag vill försörja mig själv och barnen. 
Jag önskar det, jag hoppas! /.../ Förut var jag mycket aktiv och jobbade, jag tycker om att 
jobba det är roligt att jobba och försörja sig själv.” (Lorin) 

 
Informanterna uttryckte att de hade förhoppningar om att få ett arbete och att det är viktigt att 
försöka sträva efter att få en anställning även fast det är svårt. Samra uttryckte:“Det är svårt att 
hitta ett jobb här, jag hittar inget, även om jag är aktuell hos Arbetsförmedlingen.“ Andrijana, som 
var den enda med en fast anställning vid intervjutillfället, berättade att hon upplevt att de 
flesta invandrare från Bosnien som hon känner till har fått arbete i Sverige. Vidare berättade 
Andrijana att det inte är så stor skillnad mellan Bosnien och Sverige och att det kan vara en 
orsak till att det är lättare för bosnier att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 
 En del av informanterna upplevde att det är svårare för kvinnor att få ett arbete i Sverige 
på grund av att kvinnor inte kan arbeta inom samma yrken som män. Vid frågan om 
skillnader mellan invandrarkvinnors och invandrarmäns chanser att få ett arbete, återkom 
diskussioner om barnens betydelse för invandrarkvinnornas arbetsdeltagande. Fatima 
uttryckte: “Men jag tror männen får bättre chanser än kvinnor. Jag tror det, jag vet inte om det är 
sant. /.../ Eftersom kvinnor har många barn eller små barn kan de inte passa på jobbet.” Det Fatima 
menar med att kvinnor inte kan ”passa på jobbet” är att de på grund av att de har små barn 
inte har tid att arbeta. Andrijana berättade att hon upplevt att män från utomeuropeiska länder 
ofta startar eget företag eller arbetar hos någon släkting som har eget företag, medan deras 
fruar inte får något arbete. Vidare berättade Andrijana att många av invandrarkvinnorna som 
hon kommit i kontakt med på sin arbetsplats står utanför samhället. Hon anser att orsaken till 
att kvinnorna står utanför samhället inte beror på kvinnorna själva utan att det beror på fel i 
systemet. 
 En av informanterna, Maha, uttryckte att det istället är kvinnorna som har lättare att få 
ett arbete då hon upplever att arbetsutbudet för kvinnor är större än för män. Maha menar att 
kvinnor bland annat kan arbeta som personlig assistent eller som sjuksköterska och att det 
finns många sådana yrken tillgängliga. 

 
“För kvinnor finns det stora möjligheter att få ett jobb, men inte för män… /.../ När man 
jobbar som personlig assistent eller som sjuksköterska genom sjukhuset finns det stora 
möjligheter för kvinnor att jobba. Men för män det finns det bara som städare eller ute och 
så…”  
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En del av informanterna upplevde att kvinnor och män har samma möjligheter att få ett arbete 
i Sverige.  
 Informanterna berättade även om skillnader mellan kvinnors och mäns rättigheter i 
Sverige och i deras hemländer. Några av informanterna berättade att de upplever att kvinnor 
har större rättigheter i Sverige jämfört med i deras hemländer. Sara uttryckte följande: “I våra 
länder får mannen slå sin kvinna, här finns inte det. Här tror man på kvinnor mer.” En annan 
informant berättade bland annat att hon känner sig mer fri att prata med vem hon vill här i 
Sverige till skillnad från i hennes hemland. Andra informanter benämnde Sverige som ett 
demokratiskt och jämställt land. En informant beskrev Sverige som ett ”kvinnoland” där 
männen har respekt för sina fruar samt att kvinnorna har mer makt i Sverige i förhållande till 
hemlandet. En annan informant ansåg att kvinnor bland annat har mer rättigheter vid en 
skilsmässa i Sverige än i deras hemländer. 
 

“När man skiljer sig känner man sig trygg. I vårt land måste familjen hjälpa. Man kan bo 
ensam med barnen här, men inte i vårt land. Om familjen inte accepterar skilsmässan kan 
barnen lämnas helt till pappan och då bestämmer pappan om mamman får träffa barnen eller 
inte. Om pappan säger- nej, du ska inte träffa barnen, får kvinnan inte göra det.” (Lorin) 

Att vara invandrare 
Informanterna hade olika upplevelser av möten med svenskar. Informanterna var överlag 
fåordiga när de fick frågan om hur de upplever att svenskar bemöter dem. En informant 
delade dock med sig av en upplevelse där en svensk granne varit misstänksam och haft åsikter 
om henne och hennes familj. 
 

“ … det finns en svensk kvinna (granne) som är nyfiken på allt. /.../ Mitt barnbarn var hos oss 
och lekte med en pinne utomhus. Hon knackade på dörren, den svenska kvinnan, och frågade 
varför barnbarnet hade pinnen i handen. Han är ett barn och han leker! /.../ Sen grillade jag 
kyckling med en elektronisk grill. Vi grillade och allt var klart och sen satte vi oss. Sen 
knackade polisen på och brandkåren kom också. Det var ambulans, brandkåren och polisen, 
alla var framför oss. Brandkåren och alla kom in… han (polisen) var jätterolig och snäll. Han 
såg att jag var jätterädd och orolig över vad som har hänt. Han såg att det inte var någon rök 
och allt var fint och han sa att maten såg jättefin ut. Det var hon (grannen) som larmat polisen 
och sa att det luktar rök där inne…” (Amira) 
 

En annan informant berättade också om sina svenska grannar. 
 

“Det var en mamma och hennes flicka och jag bodde i lägenheten mellan dem och det var så 
att ingen av dem tyckte om mig. Väldigt dåligt tyckte de om mig./.../ Så jag försöker att bete 
mig bra mot dem, men det hjälper inte./.../ Mannen (mammans sambo) var väldigt bra, han 
hälsar och hon hälsar inte. När de var båda hälsade inte han heller.” (Maha) 
 

De flesta av kvinnorna ansåg att de blivit bra behandlade av svenskar och att de inte upplevt 
några problem med svenskar. En av informanterna berättade att hon hade lite kontakt med 
svenskar och hade därför inget att säga om hur hon upplever att svenskar bemöter henne.   
 
Betydelsen av språk och utbildning 
Några av informanterna hade gått kurser i svenska, bland annat SFI, medan andra inte hade 
gått några kurser i svenska. Samtliga av informanterna uttryckte att goda kunskaper i det 
svenska språket är en viktig faktor som påverkar deras möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden. Samra menade att goda kunskaper i det svenska språket är viktigt för att få 
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ett arbete: ”De (invandrare) kan få ett jobb här men det är språket som är det viktigaste och 
svåraste.” 
 En del av de informanter som hade gått kurser i svenska upplevde att kurserna inte 
bidragit till att de fått tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Andra hävdade att kurserna 
varit till stor hjälp. Svenskkurserna har dock inte bidragit till ett fast arbete då endast en av de 
tio informanterna hade en fast anställning vid intervjutillfället. Informanterna uppgav att 
svenskkurserna hade bidragit till att de exempelvis lärt sig att kommunicera med svenskar 
samt att de fått kunskaper om svenska lagar och regler. Flera av informanterna uppgav att de 
inte hade någon utbildning från hemlandet medan andra hade viss grundskoleutbildning. 
Endast en av informanterna hade en fullständig grundskoleutbildning från hemlandet. Vissa 
av informanterna hade läst kurser utöver svenska sedan flytten till Sverige, medan andra inte 
gjort det. Det var dock endast Andrijana som upplevt att svenskkurserna och övrig utbildning 
påverkat hennes möjligheter att få ett arbete. Andrijana uppgav att svenskkurserna för flera av 
de invandrarkvinnor som hon kommit i kontakt med genom föreningen inte varit särskilt 
verksamma, då kvinnorna inte kunde läsa och skriva. Andrijana berättade följande: 
 
        ”… De flesta jag mött här (i den ideella föreningen) har inte kommit ut i arbetslivet på grund 

av svenskan. De flesta av kvinnorna har inte gått i skolan i sitt land och jag förstår dem, att 
det inte är lätt om man inte gått i skolan i sitt land och inte kan skriva och läsa. De har gått på 
SFI men de berättade själva att de fick papper och bara tittade på dessa papper, men de kunde 
inte läsa eller skriva /…/ Men allmänt är det språket som är huvudproblemet, tycker jag… och 
jag vet själv när jag kom till Sverige, när man inte kan svenska, är man handikappad.” 

 
Flera av kvinnorna berättade att de vill öka sin kompetens i det svenska språket, Maha sa 
bland annat: “Det är det jag har planerat, att komplettera mina studier i svenska och fortsätta 
studera svenska. Det är det som är viktigt för mig, det är väldigt viktigt för mig.”  Några av 
kvinnorna ville även, utöver att förbättra sina kunskaper i det svenska språket, vidareutbilda 
sig till bland annat polis och undersköterska.  

Arbetsgivarnas diskriminering av invandrare 
Majoriteten av informanterna bar slöja och de flesta av dem ansåg att slöjan påverkat deras 
möjligheter att få ett arbete. Några av kvinnorna berättade att de undvikit att söka vissa 
arbeten på grund av att de bär slöja. Två av kvinnorna berättade att de blivit ombedda att ta av 
sig slöjan vid arbets- och praktikplatser för att få arbeta/praktisera på platsen. Amira berättade 
att hennes döttrar haft problem med att få arbete på grund av slöjan. 
 

“ ... mina döttrar hade sjal på sig. Min ena dotter var jätteduktig, men varje gång hon sökte 
jobb sa de nej till henne för hon hade sjal på sig. När hon tog av sig sjalen fick hon jobb 
direkt. Men alla dörrar är stängda för min andra dotter för att hon inte vill ta av sig sjalen.”  

 
Amira berättade även att många familjer åker tillbaka till sina hemländer på grund av att det 
är svårt för kvinnor som bär slöja att få ett arbete i Sverige. Amira menade också att slöjan har 
med deras kultur och traditioner att göra och att slöjan därmed inte bör utgöra ett hinder för 
dem att få ett arbete i Sverige. 
 

“Vi kan inte vara som svenskar och svenskar kan inte vara som oss. Det är det som är 
problemet de ser bara våra sjalar och förstår inte att det har med kulturen att göra. Min 
andra dotter som går på universitetet, till och med hennes lärare tittar på henne på ett annat 
sätt för hon har sjal på sig. Han säger till henne - Varför har du sjal på dig? /.../ När hon hade 
sjal på sig, ville ingen anställa henne, men när hon tog av sig sjalen fick hon jobb. Nu jobbar 
hon på Bodyshop och är nästan chef där, bara för att hon tog av sig sjalen…” (Amira) 
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Sara berättade att hon blivit ifrågasatt av arbetsgivare på grund av att hon bar slöja vilket 
gjorde henne upprörd: “Hon (arbetsgivaren) sa, hur vill du jobba med din sjal och sånt där och du 
har barn… Man blir ledsen inombords...” 

Bristande myndighetsinsatser 
Vid frågan om vilka kontakter informanterna hade med myndigheter i Sverige, svarade flera 
att de enbart hade kontakt med Arbetsförmedlingen. Några av informanterna berättade att de 
även hade kontakt med Socialtjänsten och Försörjningsstöd. Vid frågor om vilka insatser 
informanterna fått för att integreras i samhället och arbetslivet, var informanterna överlag 
fåordiga. Informanterna hade olika åsikter om insatserna de fått. En del av informanterna sa 
att de var nöjda med insatserna och att insatserna bland annat bidragit till att de fått 
praktikplatser. Andra uppgav att insatserna endast bestått av pengar till mat och boende vilket 
inte bidragit till att de integrerats in i arbetslivet. Andra informanterna berättade att de fått 
hjälp med att påbörja svenskkurser men att de inte fått tillräcklig hjälp för att få ett arbete. 
Såhär sa Hassan: 
 

“De hjälpte oss bara med maten och inget mer/… /De hjälpte mig inte att skaffa jobb, bara så 
enkelt…/.../ Det är bra att de hjälpt oss att bo här i Sverige, det är stor hjälp att man får bo 
här, det är en bra chans man får.” 
 

Samra ansåg att insatserna inte hjälpt henne att komma in i arbetsmarknaden och uttryckte en 
oro inför framtiden: “När jag hittar ett jobb, då! Då kan man känna sig lite trygg och så… Men jag 
vet inte vad som kommer hända i framtiden just nu…” Maha upplevde att myndigheterna hjälpt 
henne att hitta arbeten men att bristande språkkunskaper utgjort ett hinder för att få ett arbete. 
 Flera av informanterna uttryckte dock att de blivit bra bemötta av myndigheter och att 
myndigheterna vill göra rätt genom att hjälpa dem så gott de kan. Lorin berättade följande om 
hennes kontakt med svenska myndigheter: “Jag tror de vill göra på rätt sätt. De är hjälpsamma, 
de är glada. De klankar inte ner på människor. När jag behöver hjälp, hjälper de mig riktigt.”  

ANALYS 

Under följande avsnitt analyseras studiens resultat av de tio kvalitativa intervjuerna. 
Resultaten ses i förhållande till relevant forskning på området och analyseras med hjälp av det 
intersektionella perspektivet. Analysen är, i likhet med tidigare forskning och 
resultatredovisningen, uppdelad under följande kategorier: Invandrarkvinnor och arbete, Att 
vara invandrare, Betydelsen av språk och utbildning, Arbetsgivarnas diskriminering av 
invandrare samt Bristande myndighetsinsatser.  

Invandrarkvinnor och arbete 
I det empiriska materialet framkom att informanterna upplevt att deras möjligheter att delta i 
arbetslivet försvårats på grund av att de har barn, vilket även tidigare forskning(se exempelvis 
Fleischmann & Höhne, 2013; Nekby et al., 2008) visat påverkar invandrarkvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden. Flera av informanterna uppgav att de hade huvudansvaret för 
barnen i deras hemländer och att det även i Sverige är deras huvudsakliga uppgift. Således 
finns en antydan om att ursprungslandet kan ha betydelse för vilken syn kvinnorna har på sin 
roll inom familjen. Kvinnornas roll i hemmet och de ansvarsområden rollen innebär är nära 
beskrivningen av den traditionella kvinnorollen. Den traditionella kvinnorollen kan förstås 
utifrån den socialistiska radikalfeminismen. Abbot och Wallace (1998, i Mattsson, 2010, s. 
48-49) skriver att den socialistiska radikalfeminismen förklarar kvinnans underordnade 
position i samhället som en följd av familje- och hushållssystemet och dess uppbyggnad. 
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Enligt den socialistiska radikalfeminismen bygger familjesystemet på att kvinnan ska ta hand 
om hemmet och barnen medan mannen ska arbeta och försörja familjen. Genom att studiens 
informanter upplever att barnuppfostran är ett av deras ansvarsområden, blir det svårare för 
dem att komma ut i arbetslivet och därmed förblir informanterna arbetslösa under en lång 
period. Dock nämnde flera av studiens informanter att de vill ha ett arbete för att kunna 
försörja sina barn. Kvinnorna kan därmed ha varit mer motiverade till att försöka få ett arbete 
på grund av att de har barn. På så vis kan barnen även ha en positiv inverkan på kvinnornas 
strävan efter ett arbete. 
 Trots att informanterna var motiverade till att arbeta, var de flesta av dem arbetslösa vid 
intervjutillfället. Den höga arbetslösheten bland informanterna skulle kunna bero på en 
patriarkal struktur, som Chancer och Xaviera Watkins (2009, s. 53-55) beskriver som 
mannens dominans och maktposition i samhället. Några av informanterna berättade att 
kvinnorna i deras hemländer har mindre rättigheter än männen och att männen vid en 
skillsmässa automatiskt får vårdnaden över barnen. En informant berättade vidare att männen 
har rätt att slå sin kvinna i hennes hemland. Genom informanternas berättelser om skillnader i 
rättigheter mellan män och kvinnor i deras hemländer, går att uttyda att informanternas 
hemländer har en stark patriarkal struktur i jämförelse med Sverige. Det kan tänkas att en 
stark patriarkal struktur kan bidra till att den traditionella kvinnorollen bibehålls, vilket gör att 
kvinnorna har svårare att komma ut i arbetslivet.   

Att vara invandrare 
Flera av informanterna hade ambitioner att studera och arbeta, vilket visar på att de är 
hoppfulla om deras framtida karriärer. En fråga som väcks är därmed; hur kommer det sig att 
studiens informanter då inte har ett arbete? En möjlig förklaring är att studiens informanter 
har en låg position på arbetsmarknaden på grund av att de är kvinnor och invandrare samt för 
att de har låg utbildning och lite arbetserfarenhet. Dill Thornton och Zambrana (2009, s. 4) 
menar att en individs kön, klass och etnicitet samt intersektionen dem emellan avgör vilken 
position individen får i samhället samt vilka förmåner denne får ta del av. Informanterna får 
på grund av sin låga position i samhället, inte samma tillgång till arbete som 
majoritetsbefolkningen.  
 Den enda av studiens informanter som hade fast anställning vid intervjutillfället var 
Andrijana som är europeisk invandrare. En intressant aspekt att analysera blir således hur det 
kommer sig att endast Andrijana erhållit ett arbete men ingen av de övriga kvinnorna. En 
möjlig förklaring kan vara att europeiska invandrare har lättare att få arbete i Sverige, än 
invandrare från utomeuropeiska länder, då de liknar svenskar mer både utseendemässigt och 
kulturellt. Därav kan det tänkas att det inte finns samma föreställningar och fördomar om 
europeiska invandrare som det finns om utomeuropeiska invandrare, vilket även tidigare 
studier visat (se exempelvis Duvander, 2001). I studien framkom att informanterna från 
utomeuropeiska länder endast haft lågavlönade arbeten eller inga arbeten. Åtskillnaden 
mellan utomeuropeiska invandrare och europeiska invandrare kan förklaras utifrån det 
Chancer och Xaviera Watkins (2009, s. 77) skriver om att människor placeras i en hierarkisk 
ordning utifrån hudfärg. Till skillnad från invandrade kulturer ses den svenska kulturen bland 
annat som jämställd och civiliserad. Det kan därför tänkas att studiens informanter från 
utomeuropeiska länder placeras längre ner i den hierarkiska ordningen än invandrare från 
europeiska länder, på grund av kulturella och utseendemässiga skillnader. Således visar 
studien på att invandrare från utomeuropeiska länder är den grupp som diskrimineras mest på 
arbetsmarknaden, vilket även tidigare forskning kommit fram till (se exempelvis, Støren & 
Wiers-Jenssen, 2010; Andersson, 2010). 
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Betydelsen av språk och utbildning 
Studiens informanter beskrev att låg utbildning i kombination med bristande kunskaper i det 
svenska språket gör det svårt för invandrarkvinnor att komma in på arbetsmarknaden, vilket 
även bekräftas av tidigare forskning (se exempelvis Wiesbrock, 2011; Andersson, 2011; 
Hjerm, 2004). Att studiens informanter bland annat saknar en del av de kunskaper som krävs 
gällande språk och utbildning för att få ett arbete, gör att informanterna hamnar i en svår 
situation på arbetsmarknaden. Informanternas låga utbildningsnivå och bristande kunskaper i 
det svenska språket kan relateras till att de har ett svagt kulturellt kapital. Mattsson (2010, s. 
68-69) menar att individer med svagt kulturellt kapital, med hänseende till låg utbildning, 
saknar den status som en högre utbildning ger. Individer med lågt kulturellt kapital har därför 
låg status på arbetsmarknaden, vilket gör det svårt för dem att få ett arbete. Informanternas 
låga kulturella kapital kan därmed vara en bidragande orsak till att de flesta av dem inte hade 
något arbete vid intervjutillfället. Dock kan informanternas status på arbetsmarknaden komma 
att förändras då flera av informanterna uppgav att de hade ambitioner att förbättra sina 
språkkunaksper och vidareutbilda sig. 
 Informanternas position på arbetsmarknaden kan förstås utifrån Mohanty (1988, i 
Lykke, 2010, s. 53) som menar att det finns en schablonbild av invandrarkvinnor som 
beskriver dem som bland annat outbildade, traditionsbundna och ignoranta. Informanternas 
bristande kunskaper i det svenska språket och låga utbildning kan tänkas bidra till att 
schablonbilden av invandrarkvinnor förstärks. Loomba (2005, s. 130-131) menar att språkliga 
och klassrelaterade skillnader mellan individer har stor betydelse för konstruerandet av en 
individs rasidentitet. Gruppindelningar som sker utifrån individers rasidentiteter har ofta 
bidragit till att olika grupper förtrycks och radikaliseras. Det kan följaktligen tänkas att 
informanterna i studien nedvärderas och diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av deras 
bristande språkkunskaper och låga utbildning. 

Arbetsgivarnas diskriminering av invandrare 
Det blir tydligt utifrån det empiriska materialet att informanterna upplevt att de blivit 
diskriminerade av arbetsgivare bland annat på grund av att de bär slöja. Några av 
informanterna berättade att de blivit nekade arbeten på grund av att de bär slöja. En av 
informanterna uppgav att slöjan har med deras kultur och traditioner att göra och att kvinnor 
som bär slöja därför inte ska bli diskriminerade. Informanterna har upplevt att svenskar ställt 
sig frågande till varför kvinnorna bär slöja. En förklaring till att svenskar ställt sig frågande 
till varför informanterna bär slöja är att slöjan är främmande för den svenska kulturen. 
Lidskog och Deniz (2009, s. 37-40) menar att kulturen ställer krav på hur en individ ska 
tänka, handla samt känna. Om en individ går emot sin kultur kan denne bland annat utsättas 
för social exklusion. Informanternas främmande kultur kan ha bidragit till att arbetsgivare 
skapat negativa föreställningar om informanterna. Föreställningarna som skapas om den 
främmande kulturen, bidrar till en åtskillnad mellan invandrare och svenskar. Åtskillnaden 
som skapas mellan invandrare och svenskar kan förstås utifrån Mattssons (2010, s. 40-42) 
beskrivningar om hur kategorier skapas. Mattsson (2010, s. 40-42) menar att kategorisering 
medför att över- och underordnade positioner konstrueras. Såldes kan det tänkas att 
informanterna befinner sig i en underordnad position då det är de svenska normerna som 
bland annat talar om hur en kvinna bör vara och se ut i Sverige. Det faktum att 
invandrarkvinnorna bär slöja gör att de inte passar in i normen för hur en kvinna bör se ut i 
Sverige, vilket gör dem till en avvikande och stigmatiserad grupp.  
 Diskrimineringen som invandrarkvinnorna upplevt på grund av att de bär slöja kan även 
förstås utifrån De los Reyes och Mulinari (2005, s. 126-127) som menar att risken med 
kategorisering är att individers enskilda kunskaper osynliggörs. Kategoriseringen av 
invandrarkvinnor kan således vara en orsak till att informanterna i studien har svårt att komma 
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in på arbetsmarknaden. Det kan antas att de föreställningar som kategoriseringen av 
invandrare gett upphov till, kan ha lett till att invandrarkvinnorna inte ansetts lämpliga att 
utföra vissa arbetsuppgifter och därav blivit nekade arbeten. Flera av studiens informanter 
berättade att slöjan utgjort ett stort hinder för dem att få ett arbete. En informant berättade 
bland annat om hur invandrarkvinnor och deras familjer flyttat tillbaka till sina hemländer för 
att kvinnorna inte fått något arbete på grund att de bär slöja. Således tycks slöjan ha stor 
betydelse för invandrarkvinnors möjligheter att få ett arbete, oavsett vad de har för kompetens 
och kunskaper. Kategoriseringen kan även ha bidragit till att majoritetsbefolkningen ser 
invandrarkvinnorna som en homogen grupp, vilket även de los Reyes och Mulinari (2005, s. 
126-127) hävdar att kategorisering bidrar till. Det kan därmed tänkas att informanterna inte 
fått någon chans att beivsa att de kan arbeta, då invandrarkvinnor förknippas med egenskaper 
som gör att de inte är attraktiva för arbetsgivare. Det kan också tänkas att svenskarnas 
överordning bidragit till att de svenska arbetsgivare som informanterna kommit i kontakt 
med, har ansett sig kunna kräva av informanterna att ta av sig slöjan för att få arbetet. Två av 
informanterna berättade bland annat att de blivit ombedd att ta av sig slöjan för att få arbeta. 
Således ligger orsaken till invandrarkvinnornas låga arbetsdeltagande inte hos dem själva, 
utan beror på arbetsgivarnas föreställningar och normer om hur individer ska vara och se ut. 
Arbetsgivarnas negativa föreställningar gentemot invandrarkvinnorna kan ha gjort att de inte 
fått möjlighet att visa vilka kunskaper de har och vad de skulle kunna bidra med i samhället.  
 Ur studiens empiriska material blir det också tydligt att arbetsgivare diskriminerat 
informanterna delvis på grund av att de har barn. En förklaring till diskrimineringen kan vara 
att arbetsgivare förknippar kvinnor som bär slöja med den patriarkala familjestrukturen som 
Chancer och Xaviera Watkins (2009, s. 53-55) skriver om. Arbetsgivarnas föreställningar om 
kvinnorna som underordnade i en patriarkal familjestruktur kan ha bidragit till att 
informanterna setts som oförmögna att kombinera hemarbete och barnomsorg med ett avlönat 
arbete, vilket fått till följd att informnaterna blivit nekade arbeten.  

Bristande myndighetsinsatser 
Som tidigare nämnt har rapporter (se exempelvis SOU, 2012:69) visat att de insatser som 
erbjudits nyanlända invandrare haft brister. En av bristerna i insatserna är att de inte varit 
individanpassade vilket medfört att insatserna inte varit effektiva (SOU, 2012:69). Utifrån 
studiens empiriska material framkom att de insatser som informanterna fått inte hjälpt dem att 
integreras på arbetsmarknaden. Trots att informanterna gått svenskkurser och trots att en del 
av informanterna haft praktikplatser, saknade de flesta av dem ett arbete vid intervjutillfället. 
Det framkom under intervjuerna att några av informanterna hade önskat att de fått bättre och 
mer hjälp av myndigheter för att komma in på arbetsmarknaden. Således kan det tänkas att 
etableringsinsatserna skulle bli mer effektiva om de var utformade efter varje enskild individs 
behov och förutsättningar. Utifrån det Chancer och Xaviera Watkins (2009, s. 78-79) skriver 
om att en individs etniska tillhörighet formar individens identitet, kan det vara värdefullt för 
myndigheter att tillämpa ett etniskt perspektiv i utformandet av etableringsinsatser för att på 
bästa sätt kunna forma insatserna efter individers enskilda behov och förutsättningar.  
 Rapporten från SOU (2012:69) har även visat att insatserna haft olika effekt på män och 
kvinnor och att män och kvinnor erbjuds olika former av stöd och hjälp. Att kvinnor och män 
ges olika former av insatser tyder på att myndigheter saknar ett könsperspektiv. Att 
myndigheter saknar ett könsperspektiv går även att uttyda ur studiens empiriska material. En 
av informanterna berättade bland annat att myndigheter hjälpte hennes man att få ett arbete, 
medan hon själv inte fick något arbete och tvingades stanna hemma med barnen. En möjlig 
förklaring till att invandrarmän får tillträde till arbetsmarknaden tidigare än invandrarkvinnor 
kan vara att myndigheter har könsstereotypa föreställningar som gör att männen prioriteras att 
komma in i arbetslivet. Således får invandrarkvinnor och invandrarmän inte samma 
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möjligheter att komma in i arbetslivet. En förklaring till myndigheternas handlande kan vara 
att de utgår från det traditionella familjesystemet, som enligt den socialistiska 
radikalfeminimsen (Abbot & Wallace, 1998, i Mattsson, 2010, s. 48-49) bygger på att 
mannen ska försörja familjen, medan kvinnan ska ta hand om hemmet och barnen. Om 
myndigheterna i större utsträckning utgick från ett könsperspektiv skulle de kunna utveckla 
mer insatser för att främja kvinnors inträde till arbetsmarknaden.  
 Några av studiens informanter uppgav att den huvudsakliga hjälpen de fått från 
myndigheter, har bestått av pengar till mat och boende samt hjälp med att få tillträde till 
svenskkurser. Trots att informanterna fått hjälp med att påbörja kurser i svenska saknar flera 
av informanterna kunskaper i det svenska språket. Insatserna har på så vis inte tillfogat 
informanterna någon ytterligare kompetens som skulle kunna öka de långsiktiga 
möjligheterna att få ett arbete. De insatser som informanterna fått har enbart lett till att 
somliga fått praktikplatser men inget arbete efteråt. Således kan konstateras att de insater som 
studiens informanter fått inte haft någon märkbar effekt på deras situation på 
arbetsmarknaden.   
 Det kan dock tänkas att informanternas låga deltagande på arbetsmarknaden inte beror 
på att insatserna i sig är bristfälliga. Det låga arbetsdeltagandet kan vara orsakat av 
diskriminering av informanterna på arbetsmarknaden som gör att insatserna inte blir 
verksamma. En annan förklaring till att de arbetsinriktade insatserna inte upplevts som 
verkningsfulla av informanterna, är att informanterna inte behärskar det svenska språket och 
därav har svårt att uttrycka sina behov och förutsättningar för myndigheter. Myndigheternas 
möjligheter att erbjuda individanpassade insatser försvåras på så vis. Som studien visat har 
språket stor betydelse för invandrares integration på arbetsmarknaden. Därav kan en möjlig 
förklaring till informanternas låga arbetsdeltagande bero på att de arbetsinriktade insatserna 
har satts in för tidigt, innan de lärt sig det svenska språket.  

SLUTSATSER 

Analysen av det empiriska materialet har, utifrån det intersektionella perspektivet, visat hur 
kategorierna kön (kvinna/man), klass (svenska språket och utbildning) och etnicitet 
(invandrarbakgrund, föreställningen om den Andre och diskriminering) korsar varandra och 
är nära sammanbundna med varandra. Studien har även visat att vissa kategorier är mer 
betydelsefulla än andra beroende på vilket sammanhang som studeras. Studien visar att 
informanterna har blivit diskriminerade på grund av sitt kön, deras klass och deras etnicitet. 
Det går således inte att säga att informanterna enbart blivit utsatta för exempelvis 
könsdiskriminering på arbetsmarknaden, utan att ta hänsyn till diskrimineringsgrunder som är 
förknippade med etnicitet och klass, då alla kategorier påverkar och påverkas av varandra. 
 Studien visar att informaterna befinner sig i en svår situation på arbetsmarknaden, bland 
annat på grund av att de saknar vissa förutsättningar som krävs för att kunna få ett fast arbete. 
De bristande förutsättningarna handlar bland annat om att de har låg utbildning, 
språksvårigheter samt att de har barn, vilket gör att informanternas deltagande på 
arbetsmarknaden begränsas. Dock har studien kommit fram till att barn inte enbart begränsat 
informanternas deltagande på arbetsmarknaden, utan har även motiverat informanterna till att 
söka ett arbete. Studien har även visat att låg status hos informanterna, med grund i deras kön 
och etnicitet, kan vara en orsak till att de exkluderas från arbetsmarknaden. Även den 
patriarkala familjestrukturen som informanterna kan tänkas befinna sig i, kan utgöra ett hinder 
för deras deltagande på arbetsmarknaden. 
 Studien har även kommit fram till att informanterna diskrimineras av arbetsgivare. 
Informanterna diskrimineras bland annat på grund av fördomar som arbetsgivare har om 
invandrare. Fördomarna är förknippade med informanternas kulturella olikheter (bland annat 
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slöjan), vilket gör att informanterna ses som avvikande från den svenska normen. Studien 
visar att de insatser som informanterna fått för att integreras på arbetsmarknaden har varit 
bristfälliga, då de inte bidragit till ökade möjligheter för informanterna att få ett arbete. 
Studien visar slutligen på att myndigheterna saknar ett köns- och etniskt perspektiv.  

DISKUSSION 

Under följande avsnitt diskuteras studiens huvudsakliga slutsatser. Inledningsvis följer en 
presentation av hur studiens frågeställningar besvarats. Studiens slutsatser diskuteras därefter 
i relation till tidigare forskning där även studiens bidrag till tidigare forskning framförs. 
Därefter diskuteras studiens begränsningar och styrkor. Slutligen föreslås vidare forskning i 
området samt rekommendationer om hur arbetet med invandrarkvinnor kan utvecklas.   

Hur har studiens syfte och frågeställningar besvarats? 
Studiens första frågeställning, ”Hur upplever invandrarkvinnorna sin situation på 
arbetsmarknaden?”, anses vara besvarad. Utifrån det empiriska materialet går att uttyda att 
informanterna befinner sig i en svår situation på den svenska arbetsmarknaden. Informanterna 
nämnde att de upplevt diskriminering i mötet med arbetsmarknaden, delvis på grund av att 
arbetsgivare haft negativa föreställningar om dem, som grundar sig i att de bär slöja. 
Informanterna har även upplevt att de blivit diskriminerade av arbetsgivare på grund av att de 
har barn. Informanterna berättade även att de varit arbetslösa under en längre period samt att 
de haft praktikplatser som inte lett till en anställning. 
 Studiens andra frågeställning, “Hur ser invandrarkvinnorna på sina förutsättningar att 
komma in i arbetslivet?”, anses även vara besvarad. Informanterna berättade att deras 
bristande kunskaper i det svenska språket samt deras låga utbildning påverkat deras 
möjligheter att få ett arbete. Flera av informanterna ansåg även att det varit svårt för dem att 
komma ut i arbetslivet på grund av deras ansvar att uppfostra barnen. En del av informanterna 
uttryckte att de inte har samma förutsättningar som män att få ett arbete, då kvinnor är 
begränsade till vissa yrken. En av informanterna uttryckte att kvinnor har bättre 
förutsättningar att få ett arbete, då hon upplever att arbetsutbudet är större för kvinnor än vad 
det är för män.  
 Studiens sista frågeställning lyder “Hur upplever invandrarkvinnorna myndigheters 
stöd och hjälp för att komma in i arbetslivet?” Informanterna upplevde att de inte fått 
tillräcklig hjälp av myndigheter för att komma in på arbetsmarknaden. Informanterna 
uttryckte dock en tacksamhet för den hjälp de fått och att de anser sig ha blivit bra bemötta av 
svenska myndigheter. Studiens empiriska material har även visat att det stöd och hjälp 
informanterna fått för att lära sig det svenska språket inte varit tillräcklig, då det inte bidragit 
till att de fått ett arbete. Flera av informanterna hade, trots att de bott i Sverige under en längre 
period, bristande kunskaper i det svenska språket.  

Slutsatser i förhållande till tidigare forskning 
Studien har bidragit till tidigare forskning genom att visa hur föreställningar kring 
kategorierna kön, klass och etnicitet skapas i samhället genom att vissa grupper underordnas 
andra. Genom att studera hur maktordningar i samhället påverkar informanternas situation på 
arbetsmarknaden, har studien kunnat visa hur kategorierna kön, klass och etnicitet hänger 
ihop och påverkar varandra. Tidgare studier har inte tillämpat ett intersektionellt perspektiv 
och har därmed inte på ett tydligt sätt kunnat visa på komplexiteten av invandrarkvinnors 
situation på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat på olika orsaksfaktorer som 
påverkar invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden, men inte hur orsaksfaktorerna 
hänger samman och påverkar varandra. Genom att studera hur kategorierna kön, klass och 
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etnicitet påverkar varandra har denna studie bidragit till en större förståelse för 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. Liksom tidigare forskning (se exempelvis 
Wiesbrock, 2011) klargjort har även denna studie kunnat antyda att diskriminering av 
invandrarkvinnor på arbetsmarknaden är en orsak till den höga arbetslösheten hos studiens 
informanter.  
 Flera av slutsatserna i denna studie kan liknas vid de slutsatser som tidigare studier 
kommit fram till angående invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. Det kan dock 
diskuteras huruvida barn enbart påverkar invandrarkvinnornas deltagande på arbetsmarknaden 
negativt, som tidigare forskning (se exempelvis Rubin et al., 2008) indikerat. I denna studie 
har det framkommit att barnen inte nödvändigtvis enbart haft negativa effekter på 
informanterna arbetsdeltagande. Barnen kan även ha en positiv inverkan på invandrarkvinnors 
motivation att söka ett arbete. De flesta av informanterna hade dock inget arbete vid 
intervjutillfället och en del av dem uppgav att deras ansvar över barnen försvårar deras 
möjligheter att arbeta. Barns påverkan på invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden är 
därmed en fråga som kan undersökas vidare. 
 I denna studie går att uttyda att de insatser som informanterna erhållit inte bidragit till 
att de fått arbeten, vilket tyder på att insatserna haft brister. I denna studie går det vidare att 
härleda att en anledning till att insatserna som informanterna erhållit inte lett till något arbete 
är att de har satts in för tidigt, innan informanterna lärt sig språket. Rapporter (SOU, 2012:69; 
Statskontoret, 2013) har visat att även de nya insatserna som tillkommit i och med den nya 
etableringslagen har en del brister, då de inte visat på någon märkbar effekt på invandrarnas 
situation på arbetsmarknaden. Denna studie har, i likhet med tidigare forskning (se 
exempelvis Wiesbrock, 2011; Andersson, 2011; Helgertz, 2013), visat att språket är av stor 
betydelse för invandrarkvinnors integration på arbetsmarknaden. Informanternas bristande 
kunskper i det svenska språket är en anledning till att informanterna inte kommit in i 
arbetslivet. Således är det av stor betydelse att invandrarkvinnor i första hand får lära sig det 
svenska språket, innan arbetsinriktade insatser sätts in.    

Styrkor och begränsningar 
En stryka med denna studie är att den bygger en kvalitativ ansats. Genom kvalitativa 
intervjuer med invandrarkvinnor har kvinnornas egna röster lyfts fram i studien. Tidigare 
forskning inom området har övervägande använt kvantitativa metoder, vilket gjort att 
invandrarkvinnorna själva inte fått bekräfta sin situation på arbetsmarknaden. Således kan 
denna studie komplettera tidigare forskning.       
 Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna information om studien samt 
information om att deras personuppgifter inte skulle komma att lämnas ut eller användas i 
annat syfte än till studien. Informationen kan ha bidragit till en ökad trygghetskänsla hos 
informanterna. Det faktum att informanterna delade med sig av privat information, visar på att 
de var trygga med att delta i studien. Även det faktum att en av studiens författare hade 
genomfört verksamhetsförlagd utbildning på arbetsmarknadsprojektet, kan ha bidragit till en 
ökad trygghetskänsla hos informanterna. 
 Ytterligare en styrka med studien är att den utgått från ett intersektionellt perspektiv, 
vilket bidragit till att nya aspekter av invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden 
synliggjorts. Studien har således kunnat bidra till nya förklaringar av invandrarkvinnors 
situation på arbetsmarknaden, vilket i sin tur bidragit till en ökad förståelse för 
invandrarkvinnornas situation. En ökad förståelse för invandrarkvinnors situation på 
arbetsmarknaden kan exempelvis bidra till att insatser för invandrarkvinnor blir mer 
individanpassade. 
 En begränsning i denna studie var att undersökningen var tidsbegränsad och att 
insamlingen av det empiriska materialet därav inte fick ta för lång tid. Om mer tid hade 
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kunnat disponeras för att samla in empiri skulle en gruppintervju kunnat bidra med mer 
information för att komplettera de enskilda intervjuerna. En annan brist i studien var att en del 
av informanterna var korta i sina svar under delar av intervjuerna, vilket kan ha berott på att 
studiens författare är svenska och att kvinnorna därmed inte ville kritisera Sverige. Flertalet 
av informanterna hade bristfälliga kunskaper i det svenska språket, vilket även kan ha bidragit 
till att informanterna inte svarade särskilt utförligt på intervjufrågorna. Viss information kan 
även ha gått förlorad på grund av att tolk användes under intervjuerna. Det kan ha uppstått 
missuppfattningar mellan tolken och informanten samt mellan intervjuaren och tolken som 
kan ha påverkat intervjuernas utfall.  

Rekommendationer för fortsatt forskning och praktisk verksamhet 
Att genomföra en liknande studie, med undantag att ett sannolikhetsurval och att 
gruppintervjuer görs i kombination med individuella intervjuer, skulle kunna vara av 
betydelse för forskning på området. Genom att använda ett sannolikhetsurval skulle studiens 
resultat kunna generaliseras till samtliga invandrarkvinnor i Sverige. En sådan studie skulle 
kunna generera en bredare bild av invandrarkvinnors situation på den svenska 
arbetsmarknaden. Att genomföra gruppintervjuer i kombination med individuella intervjuer 
skulle kunna öppna upp ämnet mer och bidra till diskussioner kring ämnet mellan 
invandrarkvinnor. Gruppintervjuer skulle på så vis kunna härleda ytterligare information 
kring ämnet och således bidra till en djupare förståelse för invandrarkvinnors situation på 
arbetsmarknaden.  
 Denna studie har visat att kulturella aspekter såsom traditioner, normer och värderingar 
har betydelse för invandrarkvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 
Inriktningen i denna studie har dock inte varit att studera invandrarkvinnors egna tankar om 
hur olika kulturella aspekter påverkar deras situation och förutsättningar på arbetsmarknaden. 
Förslag på vidare forskning är därför att undersöka huruvida invandrarkvinnor upplever att 
kulturella aspekter påverkar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Ytterligare 
förslag på vidare forskning är att undersöka vad invandrarkvinnor själva tycker om de insatser 
som ingår i den nya lagen om nyanländas etablering. 
 Studiens författare vill argumentera för betydelsen av att invandrare i första hand får 
lära sig det nya språket samt vid behov lära sig att läsa och skriva. Genom att invandrare får 
hjälp med att lära sig det svenska språket samt lära sig att läsa och skriva, ökar invandrarnas 
chanser att komma in på arbetsmarknaden. Invandrarna får även större möjlighet att uttrycka 
sina behov och förutsättningar, så att myndigheter kan individanpassa etableringsinsatserna. 
Slutligen vill studiens författare argumentera för att myndigheter ska tillämpa ett köns- och 
etniskt perspektiv i arbetet med nyanlända invandrare. Myndigheterna bör inte utgå från 
stereotypa föreställningar om kön och etnicitet vid utvecklandet av insatser. Utgångspunkten 
bör vara att erbjuda nyanlända invandrare insatser som är anpassade efter deras individuella 
behov för att öka insatsernas effektivitet. Insatserna bör vidare vara utformade så att 
invandrarkvinnor och invandrarmän har samma möjligheter att komma in i arbetslivet. 
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BILAGA  

Intervjuguide 
Inledande frågor: 
- När kom du till Sverige? 
- Från vilket land kommer du? 
- Har du barn? 
- Om ja, hur gamla är de? 
 
Frågor om Sverige: 
- Hur kommer det sig att du flyttade till Sverige? 
- Vilka förväntningar hade du när du flyttade till Sverige? 
- Uppfylldes dina förväntningar? (om nej, hur kommer det sig?) 
- Fick du någon introduktion (av exempelvis migrationsverket, arbetsförmedlingen) när du 
kom till Sverige för att komma in i samhället och arbetslivet? (om ingen introduktion, har du 
fått någon annan åtgärd?) 
- Vad tyckte du om introduktionen? (Vad var positivt/negativt?) 
- Hur upplever du att svenska män ser på dig, respektive svenska kvinnor? 
- Tror du det finns skillnader i hur invandrarkvinnor och invandrarmän behandlas i Sverige? 
 
Frågor om språket: 
- Har du gått några kurser i svenska? (vilka?) 
- Har kurserna hjälpt dig att komma in i arbetslivet? (på vilket sätt?) 
 
Frågor om utbildning: 
- Vad har du för utbildning från hemlandet? 
- Har du haft ett arbete i hemlandet? (vad?) 
- Har din utbildning varit av betydelse här i Sverige? (på vilket sätt? Om högre utbildning, har 
du gått någon kompletterande utbildning?) 
- Har du gått några kurser i Sverige? (vad?) 
- Om ja, hur har detta påverkat dina chanser att komma in på arbetsmarknaden? 
 
Frågor om arbete: 
- Har du haft ett arbete/sysselsättning i Sverige? (om nej, skulle du vilja ha ett arbete?) 
- Hur länge har du varit arbetslös? 
- Hur ser du på dina möjligheter att få ett jobb i Sverige? (svårt? På vilket sätt? Barn? Vilka 
hinder har du mött? Vad beror det på?) 
- Hur ser du på invandrarkvinnors respektive invandrarmäns chanser att få ett arbete i 
Sverige? (finns det några skillnader?) 
- Om du varit på någon arbetsintervju, hur upplever du att arbetsgivare bemött dig? 
- Har du upplevt att arbetsgivare valt bort dig på grund av exempelvis ditt namn eller för att 
du bär slöja? 
- Vad har du för framtidsplaner när det kommer till arbete och studier? 
 
Frågor om insatser/hjälp: 
- Vilken kontakt har du med myndigheter idag (ex arbetsförmedlingen, socialtjänsten)? 
- Hur har Arbetsförmedlingen hjälpt dig att komma in på den svenska arbetsmarknaden? 
- Anser du att du fått tillräcklig hjälp? (positivt/negativt) 
- Upplever du att det finns skillnader i insatser för invandrarkvinnor respektive invandrarmän? 
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Avslutande fråga: 
- Finns det något mer du känner att du vill berätta/kommentera om? 


