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Abstract 

 

Author: Amanda Sternskog  

Title: Employment officer´s view of newly arrived immigrant women´s establishment on the 

labour market 

Supervisor: Roberto Scaramuzzino 

Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed 

 

The aim of this study is to understand how employment officers within the sections of 

establishment at the employment office think of newly arrived immigrant women´s 

establishment on the Swedish labour market. The study is based on the effecting factors from 

a micro and macro perspective, I have therefor chosen to look at the enabling and the 

aggravating factors in relation to individual and social requisites. The aim of this study is also 

to examine the value and meaning of work in relation to newly arrived immigrant women 

from employment officer’s point of view. I used a qualitative method whereupon the collected 

material obtained semi-structured interviews with six employment officers. I found this 

method to be appropriate considering the purpose of this study but also in order to capture a 

deeper understanding of the selected area of research. The results that emerged in this study is 

that there are several meaningful factors in the process of establishing newly arrived 

immigrant women in the labour market according to the respondents. That education, work 

experience, differing social structures, family support, social capital, language, official actions 

from authorities and view of the role of women in the family and in society are examples of 

factors that are important in the establishment process. This study has also shown that the 

respondents ascribe employment a very high value in this context. However, it has become 

clear to me that work is an important part of the establishment process in relation to inter alia, 

structure and routines, social network, identity and status, and to simply be and remain 

involved in society. That work enables newly arrived immigrant women to access new arenas 

in society and assume new roles in new contexts. 

 

Keywords: Establishment, employment office, labour market, integration, newly arrived 

immigrant women, work, society. 

 

  



3 
 

Förord 

Ett stort tack till min handledare Roberto Scaramuzzino för givande handledning, tack för din 

vägledning i uppsatsarbetet och för ditt engagemang för min uppsats. Jag vill även tacka mina 

respondenter som har tagit sig tid och som genom sitt deltagande har gjort denna studie möjlig 

att genomföra.  

 

Amanda Sternskog 

Januari, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 6 

1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................. 7 

2. Begreppsdefinitioner .............................................................................................................. 7 

3. Bakgrund ................................................................................................................................ 7 

3.1 Befolkning, migration och framtidsutsikter .................................................................................. 7 

3.2 Arbetsförmedlare........................................................................................................................... 8 

4. Kunskapsläge .......................................................................................................................... 9 

4.1 Integrationssystem över tid ........................................................................................................... 9 

4.2 Etableringsreformen .................................................................................................................... 10 

4.3 Nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden ..................................................................................... 11 

4.4 Hälsa som förutsättning i etableringsprocessen .......................................................................... 12 

5. Teori ..................................................................................................................................... 13 

5.1 Faktorer av betydelse i etableringsprocessen .............................................................................. 13 

5.2 Arbetets betydelse ....................................................................................................................... 15 

5.3 Integration ................................................................................................................................... 17 

6. Metod .................................................................................................................................... 18 

6.1 Metodmässiga överväganden ...................................................................................................... 18 

6.2 Metodens förtjänster och begränsningar ..................................................................................... 19 

6.3 Urval ............................................................................................................................................ 20 

6.4 Metodens tillförlitlighet .............................................................................................................. 21 

6.5 Analys och bearbetning ............................................................................................................... 22 

6.6 Etiska överväganden ................................................................................................................... 23 

7. Analys ................................................................................................................................... 24 

7.1 Faktorer av betydelse i etableringsprocessen .............................................................................. 24 

7.2 Arbetets betydelse ....................................................................................................................... 33 

7.3 Mångkultur och integration ......................................................................................................... 36 

10. Avslutande diskussion ........................................................................................................ 39 

11. Referenser ........................................................................................................................... 42 

12. Bilaga 1 ............................................................................................................................... 45 

13: Bilaga 2 .............................................................................................................................. 47 



5 
 

1. Inledning 

I samband med den nya etableringsreformen 2010 tog Arbetsförmedlingen över det 

samordnande ansvaret för nyanlända, vilket var ett ansvar som kommunerna tidigare hade 

(Migrationsinfo 2016). Myndighetens uppdrag är att påskynda och underlätta nyanländas väg 

till arbete eller studier på högre nivå samt ge individen förutsättningar för egenförsörjning 

(Arbetsförmedlingen 2015:9). Som arbetsförmedlare arbetar man exempelvis med att upprätta 

en etableringsplan tillsammans med personen i etableringsuppdraget. Denna ska minst 

innehålla arbetsförberedande aktiviteter, samhällsorientering och undervisning i svenska 

(Migrationsinfo 2016). Därmed är man som arbetsförmedlare delaktig i nyanländas 

integration och etablering på arbetsmarknaden vilket gör denna myndighet till en viktig 

kontakt för denna målgrupp. Med grund i detta är arbetsförmedlarnas perspektiv på arbetet 

med nyanlända viktigt att fånga inom det sociala arbetets fält. 

Under de senaste 50 åren har antalet människor som har invandrat till Sverige varit 

omfattande (IFAU 2016). En av vår tids största frågor är migration som finns i många former. 

Många människor flyr undan krig och förföljelse medan andra kommer till Sverige då arbete 

och studier fört dem hit eller för att finna lyckan i ett annat land än det man är född i (TCO 

2015). När man anländer till ett nytt land är det av vikt att det finns goda förutsättningar för 

individen att integreras i ankomstlandet. Arbete är navet i den svenska välfärdsmodellen som 

ger individen förutsättningar att försörja sig och styra över sitt eget liv (SOU 2012:69:18). Det 

är även viktigt i förhållande till integrationsprocessen då arbete har en avgörande roll i 

huruvida man kommer in i samhället (ibid).  

 

Arbete spelar även stor roll för att skapa större känsla av delaktighet samtidigt som ökad 

sysselsättning skapar bättre förutsättningar för människan och förebygger sociala problem. 

Detta då det går att förstå arbetskraftsdeltagande ur andra perspektiv än ett 

sysselsättningsperspektiv då brist på arbete kan leda till utanförskap även ur andra aspekter 

(SOU 2012:69:57). Samma faktorer som skapar svårigheter för inträde till arbetslivet 

försvårar även ett övrigt deltagande i samhället. Språket skapar hinder för att kunna navigera i 

det svenska samhällssystemet och social isolering kan skapas genom bristande tillgång till 

nätverk. Det kan även påverka föräldrarollen i förhållande till bland annat samarbete med 

skola och att ge sina barn det stöd de är i behov av för att detta utanförskap inte ska gå i arv 

till kommande generationer (ibid). Heggebø (2016:408) skriver med hänvisning till ett flertal 

andra forskare att arbete bortsett från inkomst även ger människan aktivitet och sysselsättning, 
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tidsmässig struktur, socialt nätverk och social status för individen. Utan dessa funktioner i 

vardagslivet kan människans psykologiska välbefinnande förväntas bli sämre (ibid). Därmed 

finns det en stark koppling mellan arbetskraftsdeltagande och socialt arbete då brist på 

sysselsättning dels kan komma att skapa sociala problem för individen men även ha stor 

påverkan på samhället i stort. 

Trösklarna till arbetsmarknaden beskrivs vara särskilt stora för nyanlända kvinnor jämfört 

med nyanlända män (SOU 2012:69:57). Av de nyanlända kvinnor som anlände år 2000 hade 

drygt 50 % av kvinnorna som kom som skyddsbehövande eller som anhöriga till dessa inte 

kommit ut i arbete efter tio år. Sysselsättningsgraden hos nyanlända kvinnor har minskat med 

14 procentenheter när man jämfört med hur det såg ut i slutet på 1980-talet (ibid). Inom 

Arbetsförmedlingen arbetar man med olika projekt och insatser som riktar sig just till 

nyanlända kvinnor. Bland annat finns ett pågående arbete som kallas för projekt Mirjam som 

vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen UÅ). Detta projekt syftar till att hitta metoder som 

Arbetsförmedlingen menar ska korta tiden från personens ankomst till utbildning och arbete 

(ibid). När man skriver om projektet framgår det att det är svårare för nyanlända kvinnor än 

män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden vilket är en obalans som ökar med tiden. 

Då man som arbetsförmedlare är delaktig i arbetet med nyanlända kvinnor och har en viktig 

roll i etableringsprocessen anser jag därmed att arbetsförmedlares syn på nyanlända kvinnors 

etablering på arbetsmarknaden är viktig att lyfta. 

I takt med att migrationen har förändrats och att en ökning har skett är integrationsfrågan en 

viktig utmaning för samhället. Arbetsförmedlingen (2015:9) beskriver att en välfungerande 

integration är en av Sveriges största utmaningar när det kommer till den framtida tillgången 

till arbetskraft och en fungerande matchning på arbetsmarknaden. Då Arbetsförmedlingen är 

en av de huvudsakliga och ansvariga myndigheter som arbetar med denna fråga och målgrupp 

har arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget ett viktigt perspektiv att lyfta i förhållande till 

nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Detta för att kunna förstå hur man som 

arbetsförmedlare ser på nyanlända kvinnors förutsättningar till inträde på arbetsmarknaden. 

1.2 Syfte 

Ett övergripande syfte med studien är att belysa nyanlända kvinnors etablering på 

arbetsmarknaden. Ett mer specificerat syfte är undersöka arbetsförmedlares attityder till 
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nyanlända kvinnors etablering och vilken bild av integration som skapas i arbetsförmedlarnas 

utsagor. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer på individ- och samhällsnivå har betydelse för nyanlända kvinnors 

etablering på arbetsmarknaden?  

 Hur ser arbetsförmedlare på arbetets funktion och betydelse i förhållande till 

nyanlända kvinnor? 

 Vilken syn på integration förmedlar arbetsförmedlare i relation till nyanlända kvinnors 

etablering på arbetsmarknaden? 

2. Begreppsdefinitioner  

Jag har valt att definiera begreppet nyanländ då det är ett begrepp som ofta förkommer i min 

studie och hos min målgrupp då jag har valt att använda mig av Arbetsförmedlingens 

definition. Ett flertal andra begrepp är förkommande men nyanländ är det begrepp som är 

mest centralt för denna uppsats. 

 

Nyanländ: Definitionen av nyanlända är arbetssökande födda utanför EU/EES som inte varit 

i landet mer än 36 månader efter att man fått sitt uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen. 

(Arbetsförmedlingen UÅ A) 

 

När det kommer till begreppen integration och etablering är det begrepp som är 

återkommande i min uppsats och det finns en mängd olika definitioner av dessa begrepp. Då 

jag tittar på arbetsförmedlares arbete så kommer jag att utgå från deras syn på integration och 

etablering vilket definieras i arbetsförmedlingens uppdrag i Lagen (2010:197) om 

etableringsinsater för vissa nyanlända (SFS 2016:754).  

3. Bakgrund  

3.1 Befolkning, migration och framtidsutsikter 

Invandringen till Sverige har förändrats och har sett olika ut under olika perioder. År 1940 var     

4 % av Sveriges befolkning utrikes födda. Majoriteten av den utrikes födda befolkningen 

utgjordes av personer födda i Norden vilket varade fram till 1980-talet (SCB 2016:15,19,22). 
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Efter 2005 har invandringen ökat betydande och år 2015 var 17 % av den svenska 

befolkningen utrikes födda, men med tiden har invandringen kommit att förändras. Andelen 

utrikes födda utanför Europa har ökat och utgjorde under 2015 ungefär hälften av den utrikes 

födda befolkningen (ibid:15,20). Av befolkningen är det 2 % som är födda i övriga nordiska 

länder än Sverige medan 6 % är födda i övriga Europa och 9 % är födda utanför Europa 

(ibid:22). 

Under 2015 invandrade 134 000 personer varav ca 74 000 var män och ca 61 000 var kvinnor 

(ibid:15,20). Statistiken visar även att män och kvinnor kommer av olika skäl. Kvinnor visar 

sig i högre utsträckning komma som anhöriginvandrare medan män i högre utsträckning 

kommer som arbetskraftsinvandrare, av studieskäl eller som asylinvandrare (ibid). Det kan 

finnas en mängd anledningar till migration, det kan finnas personliga anledningar men det kan 

även ha med samhälleliga förändringar att göra. Vad som kan påverka invandringen kan bland 

annat vara konjunkturer i Sverige och i andra länder; krig, konflikter och politiska beslut kan 

även ha påverkan på huruvida människor rör sig mellan länder (ibid:19). Det är svårt att 

förutse hur invandringen i framtiden kommer att se, ut men SCB menar att Sveriges och EU:s 

migrationspolitik, konflikter och den socioekonomiska situationen i resten av världen och 

främst inbördeskriget i Syrien antas kunna ha påverkan hur framtidens migration kommer att 

se ut (ibid:29). 

3.2 Arbetsförmedlare  

Som arbetsförmedlare har man en myndighetsutövande roll som består av ett varierande 

arbete med daglig kontakt med människor i livets olika skeenden och situationer. I denna roll 

matchar man arbetsgivares behov med arbetssökandes kompetens (Arbetsförmedlingen 2017). 

Arbetsförmedlare möter kunder och identifierar deras behov för att tillhandahålla målgruppen 

med hjälp och service med arbete i fokus. De kvalifikationskrav som finns för att bli 

arbetsförmedlare innefattar bland annat högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng 

(Arbetsförmedlingen 2017, Saco UÅ), vilket innebär att det finns en blandning av kompetens 

inom organisationen. Som nyanställd inom Arbetsförmedlingen genomgår man en intern 

utbildning som beskrivs genomföras i anknytning till arbetsplatsen där man varvar teori och 

praktik (Saco UÅ).  
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4. Kunskapsläge 

I denna del av uppsatsen avser jag att redogöra för hur kunskapsläget ser ut i förhållande till 

min studie. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som berör det nya 

integrationssystemet vilket kan relateras till att etableringsreformen är relativt ny. En stor del 

av befintlig forskning avser det integrationssystem som fanns i Sverige innan 

etableringsreformen trädde ikraft. Det har även varit bristfälligt när det kommer till tidigare 

forskning som fångar arbetsförmedlares perspektiv, i synnerhet i förhållande till nyanlända 

kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Jag har därför valt att studera tidigare forskning som 

kan anses vara angränsat till mitt forskningsområde och jag kommer därmed presentera ett 

urval av källor som jag har valt ut för att ge en bild av kunskapsläget.  

 

Vid insamling av tidigare forskning har jag använt mig av Lubsearch, Google Scholar och 

publikationer via Lunds Universitets hemsida. De sökord jag har använt mig av är bland annat 

följande: etablering, nyanlända, hälsa, arbetslöshet, integration, segregation, migration, work, 

labour market, immigrants, social, language, interpersonal communication och employment. 

Jag även tagit hjälp av min handledare som har rekommenderat tidigare forskning inom 

området som har kunnat ha relevans för min studie.    

4.1 Integrationssystem över tid 

Från invandrarbyrå till flyktingmottagning: Fyrtio års arbete med invandrare och flyktingar 

på kommunal nivå är en avhandling skriven av Sarstrand Marekovic (2011) som behandlar 

Sveriges föregående integrationssystem. Författaren analyserar organisationsutvecklingen och 

undersöker vad som händer när ett nytt ansvarsområde, det vill säga hur inkorporeringen av 

invandrare och flyktingar organiseras på lokal nivå (ibid). Resultaten av denna studie visar att 

myndigheterna under de ungefärliga fyrtio åren som studien avser, har brottats med en rad 

frågor som handlar om verksamhets- och organiseringsfrågor i förhållande till inkorporering 

av invandrare och flyktingar inom kommunerna. Författaren menar att det är den typen av 

frågor som det kommunala arbetet med invandrare och flyktingar handlar om. Studien syftar 

till att belysa och analysera hur organisationer som författaren kallar för 

”inkorporeringspraktiker” har utvecklats sedan 60-talet och ungefär 40 år framåt (ibid).  I en 

artikel menar Sarstrand Marekovic (2012:11) att organisationerna måste anpassa sig till och 

förhålla sig till reformer och nya politiska direktiv, samt anpassa sig efter de förändringar som 

sker i sammansättningen av huvudmålgruppen dels med koppling till antal, men även till 

individers olika behov. 
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Exempel på annan tidigare forskning som också avser perioden innan etableringsreformens 

ikraftträdande är en artikel skriven av Broomé (2007), som skriver om integrationspolitiken 

över tid där han bland annat tar upp olika samhälleliga satsningar som har gjorts: samverkan 

mellan stat och kommun, mångfald och politikens betydelse för integrationspolitiken med 

mera. Denna artikel syftar till att undersöka det politiska ledarskapet och den kommunala 

organisationen i Malmö stad för att granska och diskutera detta i relation dess förhållningssätt 

till integration (ibid:17). Författaren menar att den statliga integrationspolitiken samt statens 

styrning av kommunal integrationsverksamhet anses ha en avgörande roll i förhållande till 

kommunernas integrationsarbete samtidigt som man menar att integration på kommunal nivå 

innefattar en utveckling som är självständig, som i sin tur innebär en anpassning efter den 

egna organisationen, en demografisk utveckling samt de lokala förutsättningarna (ibid:27). 

Han skriver också att allmänna mål ger utföraren med hänvisning till kommunen, stor 

handlingsfrihet när det kommer till utförande och förväntade resultat av lokal 

integrationspolitik (ibid). Broomé (ibid:43) skriver med hänvisning till Soininen och Bäck att 

de professionella inom fältet har kommit att få allt större betydelse för den utveckling som 

sker. Vidare beskriver Broomé (ibid) också att professionella värderingar inom kommunal 

service spelar en avgörande roll i förhållande till utformandet av mottagnings- och 

introduktionssystem. Det framgår att man har försökt överkomma bristerna inom 

introduktionssystemen i förhållande till de svårigheter som invandrare har upplevt, 

exempelvis svårigheter gällande inträde på arbetsmarknaden, ökad segregation och 

skolproblem i segregerade områden genom samverkan mellan offentliga aktörer som 

exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ibid).  

4.2 Etableringsreformen 

Etablering av nyanlända- analys av genomförandet (Arbetsförmedlingen 2012:12) består av 

en analys av genomförandet av Arbetsförmedlingens uppdrag rörande etablering av vissa 

nyanlända invandrare, varpå man särskilt berört etableringsreformens utformning med 

koppling till skiftande behov och situation, behov av utveckling av arbetsförberedande 

insatser, hälsofrämjande insatser, ledtiderna i respektive delar av etableringsprocessen, 

bedömning av prestationsförmåga och valfrihetssystem med etableringslotsar. 

Arbetsförmedlingen fick under 2010 ett utökat och samordnande ansvar för 

etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga i samband med 
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etableringsreformen. Denna reform syftar till att underlätta och påskynda vägen mot ett arbete 

eller studier på högre nivå, för att på så vis skapa förutsättningar för egen försörjning (ibid). 

Man har i analysen identifierat centrala utvecklingsområden inom Arbetsförmedlingen i 

förhållande till etableringsinsatser som man menar bland annat utgörs av ett fortsatt 

möjliggörande till individanpassning av etableringsplanerna och utvecklade insatser för 

korttidsutbildade (ibid:10). Vidare menar man att arbete för att nyanlända kvinnor i högre 

utsträckning ska delta i etableringsinsatser också utgör ett sådant utvecklingsområde (ibid:10-

11).  

Det framgår bland annat i analysen att etableringsuppdraget har fört med sig att myndigheten 

har kommit att få fler arbetssökande som kräver insatser som är individuellt utformade, vilket 

bland annat innefattar insatser från arbetsförmedlare, specialister och strukturerade 

arbetsformer mellan olika myndigheter (ibid). När det kommer till utveckling av 

etableringsinsatser menar man bland annat att det är viktigt att ta tillvara på de arbetssökandes 

kompetens och att man gör en individuell planering som kan hjälpa individen att snabbt 

komma ut i arbete eller studier, vilket förutsätter att man som arbetsförmedlare har kunskap 

om samt har tillgång till verktygen som behövs för att kunna tillgodose individens behov 

(ibid:38). När det kommer till kvinnors etablering ser man att det finns ett lägre kvinnligt 

deltagande i bland annat förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och praktik 

varpå det även tar längre tid för kvinnor att påbörja etableringsinsatserna. Kvinnors etablering 

har identifierats som ett viktigt utvecklingsområde och det framgår i analysen av 

genomförandet att Arbetsförmedlingen kommer att arbeta för att denna grupp ska ha samma 

tillgång till samma insatser i högre utsträckning, utifrån pilotverksamheten samt tidiga 

erfarenheter från etableringsuppdraget (ibid:40).  

4.3 Nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden 

Det har gjorts en utredning om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda 

kvinnor och anhöriginvandrare som kallas för AKKA-utredningen (SOU 2012:69:15). 

Utredningens uppdrag avser att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda 

kvinnors samt anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden (ibid). 

Det framgår att man som nyanländ många gånger utöver att söka arbete har ett behov av att 

utöka kompetens och nätverk som kan skapa en hållbar anknytning till arbetsmarknad och 

samhällsliv (ibid). Med grund i detta håller utredningen fokus på att stärka män och kvinnors 

förutsättningar för ett ökat arbetskraftsdeltagande samt arbetssökande under sin första tid i 
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Sverige. Vidare att man också efter behov deltar i insatser som är av relevans och möjliggör 

ett deltagande på arbetsmarknaden (ibid). Bland annat visar utredningens analys att nyanlända 

kvinnor erbjuds ett mindre relevant och omfattande stöd i jämförelse med nyanlända män 

(ibid:17). Det framgår även att nyanlända kvinnor registrerar sig senare på 

Arbetsförmedlingen än vad nyanlända män gör och att det ser likadant ut när det gäller att 

påbörja SFI-studier och reguljära studier. Kvinnor deltar i lägre utsträckning i 

arbetsförberedande insatser och det råder skillnad i vilken typ av insatser som respektive kön 

deltar i (ibid:17-18). De förslag som utredningen presenterar syftar bland annat till ett ökat 

arbetskraftsdeltagande bland målgruppen genom att fler nyanlända anmäler sig som 

arbetssökande, att fler erbjuds ett tidigt deltagande i insatser som kan göra det lättare att 

etableras i arbetslivet och att målgruppen ska tillhandahållas insatser av hög relevans som 

möter de individuella behoven (ibid). De presenterade åtgärderna menar man ska kunna bidra 

till en effektivare etableringsprocess varpå man menar att nyanlända kvinnors förutsättningar 

till deltagande i arbetskraft kommer att öka (ibid).  

4.4 Hälsa som förutsättning i etableringsprocessen 

 
När man ser på tidigare forskning som avser integrationsprocessen diskuteras även olika 

teman i förhållande till detta fenomen. Bland annat finns det en forskningsrapport med titel 

Hälsa i centrum för etableringsprocessen (Vilhelmsson & Östergren 2015) som behandlar 

etableringsprocessen med fokus på hälsa. I rapporten beskriver man att ambitionen har varit 

att genomföra forskning och aktionsforskning i förhållande till faktiska behov eftersom 

utgångspunkten har varit att nyanländas självupplevda goda hälsa anses vara avgörande för 

målgruppens delaktighet i det svenska samhället och för en effektiv etablering på 

arbetsmarknaden (ibid:9). Bland annat framgår det att arbete, social hållbarhet och fungerade 

förhållanden mellan individ och samhälle utgör förutsättningar för god hälsa vilket jag 

återkommer till längre fram i uppsatsen (ibid:55). I projektet har man utfört olika delprojekt 

där forskarna har varit aktivt deltagande. Detta har syftat till en kunskapsprocess som handlar 

om utvärdering och förbättring av implementering av sociala reformer i dess kontext snarare 

än att inta en betraktande forskarroll (ibid:10). Utöver hälsoperspektivet tas även en 

strukturell aspekt upp i denna rapport.  

 

Med grund i den bristfälliga tidigare forskning som avser integrationssystemet efter 

etableringsformen samt tidigare forskning som berör arbetsförmedlares perspektiv på 
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nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden ser jag därutöver att det är ett högst 

relevant område att belysa och utforska vidare. 

5. Teori 

I denna del av uppsatsen avser jag att redogöra för de teoretiska resonemang och begrepp som 

jag har valt ut för denna studie. För att besvara uppsatsens övergripande forskningsfrågor har 

jag valt teoretiska perspektiv som handlar om påverkande faktorer vid etablering på 

arbetsmarknaden, arbetets funktion och betydelse för individen samt hur man kan förstå 

integration utifrån olika integrationsmodeller. 

5.1 Faktorer av betydelse i etableringsprocessen 

Förutsättningar för integration och arbetskraftsdeltagande. Integration och etablering kan 

belysas ur en mängd olika perspektiv och en betydelsefull del att belysa är den strukturella 

aspekten av detta fenomen. Man menar att det är av vikt att integrationsprocessen är 

välfungerande på ett mer strukturellt plan för att undvika eventuell problematik för 

individerna (Vilhelmsson & Östergren 2015:55). Om inte statens insatser för etablering och 

integration fungerar på ett effektivt sätt ökar risken för utanförskap för allt större grupper som 

i sin tur kan leda till betydande kostnader för såväl enskilda individer som för samhället i 

stort. Eftersom etableringstiden är begränsad är det även avgörande att etableringsprocessen 

inte stoppas upp på grund av samverkansproblematik eller otydlig rollfördelning mellan 

berörda aktörer (ibid). 

När det kommer till integrationspolitiken menar man att det är av vikt att denna inriktas på att 

tillhandahålla individerna goda förutsättningar för integration snarare än en inriktning på 

insatser för invandrare som grupp (Integrationsverket 2004:22). Detta gör man genom att 

staten definierar mål inom respektive samhällsområde samt genom att erbjuda insatser som 

ger individen förutsättningar för att bli självförsörjande och delaktiga (ibid). Integration 

handlar om mer än bara insatser för nyanlända. Snarare handlar det om ömsesidiga processer 

som omfattas av hela samhället och för att integrationspolitiken ska vara välfungerande är det 

viktigt att det finns medverkan från alla olika samhällssektorer (ibid). Sverige anses vara i 

behov av en politik som inriktar sig på att tillhandahålla nyanlända personer ett snabbt inträde 

på svensk arbetsmarknad därmed till samhället i stort samt en politik som syftar till att skapa 
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förändring när det kommer till de samhälleliga strukturer som bidrar till segregation och 

diskriminering (ibid).  

När man talar om faktorer som anses kunna bidra till ett ökat arbetskraftsdeltagande bland 

utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare förutsätter detta att man tar tillvara på den 

enskildes egna behov för att insatserna ska bli effektiva, samt att det är viktigt att ha ett brett 

utbud för att kunna möta dessa behov (SOU 2012:69:20). En viktig faktor är att individen tar 

del av insatser så tidigt som möjligt efter ankomsten i det nya landet då utredningen visar ett 

samband mellan tidigt deltagande i arbetsmarknadsinsatser och sannolikhet att bli sysselsatt 

inom fem år efter att man blivit folkbokförd (ibid). Man beskriver etableringsperioden som en 

investeringsperiod då man som nyanländ ska ges en chans att bygga upp kompetens och 

nätverk som kan leda till en hållbar anknytning till samhällsliv och arbetsmarknad. Vidare 

menar man att ett arbete av tillfällig art även ses som värdefullt med koppling till anknytning 

till arbetsmarknaden och uppbyggnaden av språk och kompetens (ibid). Man lyfter även 

vikten av att både kvinnor och män ska ges likvärdiga förutsättningar till etablering i 

samhälls- och arbetslivet. Man menar att arbete skapar förutsättningar för att kunna försörja 

sig och ger en makt att styra över sitt eget liv och att hög sysselsättning utgör en viktig del för 

att samhället ska kunna upprätthålla det välfärdssystem som finns för människor som av olika 

skäl inte har möjlighet att arbeta (SOU 2012:69:17-18). 

Hälsa, arbete och socialt kapital. Ett återkommande tema när man talar om integration är 

hälsa då man ofta beskriver att etableringsprocessen påverkas av hälsan eller att individens 

hälsa har påverkan på etableringsprocessen. Ett flertal faktorer tycks ha påverkan på 

individens hälsa vid etablering. Arbete anses ha stor betydelse för individens anpassning till 

sin omgivning och därmed även för individens möjlighet till god hälsa (Vilhelmsson & 

Östergren 2015:55). Vidare menar man att social hållbarhet och fungerande relationer mellan 

individ och samhälle är ytterligare förutsättningar för god hälsa eftersom ett aktivt deltagande 

i sociala sammanhang och utveckling av gemensamma mål och värderingar har visat sig 

underlätta de sociala relationerna i samhället (ibid). Att man har tillit till de människor som 

finns i det samhälle man lever i menar man har betydelse för huruvida man som person vill 

vara aktivt deltagande i och skapa de sociala relationer som är viktiga för personens psykiska 

välbefinnande i samhället (ibid:26-27). Insatser för ökning av det sociala kapitalet är därmed 

av relevans för en förbättrad hälsa bland individerna på grund av att social marginalisering 

ökar hälsoklyftorna i samhället (ibid). För att förhindra att nyanlända flyktingar hamnar i en 
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långvarig ond spiral av social marginalisering och försämrad hälsa är det av vikt att man får ta 

del av det nya samhällets sociala kapital. Detta gör man genom ett socialt deltagande på 

arenor som kan skapa en god spiral av det ökade sociala kapitalet och den goda hälsan vilket 

sedan kommer att leda till ökade förutsättningar för ett växande deltagande i ett nytt samhälle 

(ibid). Med andra ord kan man genom arbete öka anpassningen till omgivningen både 

kollektivt och individuellt genom att människan har en inkomst, får ett socialt kontaktnät och 

att man känner socialt värde som är relevanta faktorer för den egna hälsan (ibid).  

Språkets betydelse. När man kommer till ett nytt land är det ofta många nya inslag i den nya 

tillvaron som kan vara främmande för individen. Bland annat kan språket vara olikt i 

ankomstlandet än vad det var i ursprungslandet och språket anses utgöra en viktig byggsten 

för att öka möjligheterna till integration. Fer (2016:22) menar att känslan av tillhörighet har 

ett nära samband med anpassningsprocessen. Det är viktigt att studera utvecklingen av 

individens etiska och kulturella identitet och hur denna formas i den nya kulturella miljön för 

att kunna förstå immigranters situation, detta med koppling till interaktion med nya människor 

och situationer som immigranter står inför (ibid). Vidare menar Fer (ibid:23) med hänvisning 

till Corbin White att individer börjar anpassa sig bara genom att kommunicera med andra 

människor i den nya miljön och att integrationen hänger på interaktionen med det 

ankomstlandet och i vilken grad individen anpassar sig hänger på den karaktär och mängd av 

interaktion som individen har med invånarna i ankomstlandet. 

5.2 Arbetets betydelse  

Arbetets funktion och människans koppling till arbetsmarknaden. Enligt sociologen 

Anthony Giddens (2007:301) har ett arbete stor betydelse för människan, inte enbart av 

anledning att det ger en inkomst utan på grund av att det skapar en möjlighet för socialt 

samspel med andra. Att vara utesluten från arbetsmarknaden kan därmed ha exkluderande 

effekter som kan leda till fattigdom, avsaknad av sociala relationer och bristande tillgång till 

service (ibid). Därför arbetar politiker för att få fler människor att arbeta för att förhindra 

social uteslutning bland befolkningen (ibid).  

 

Arbete utgör en viktig del i det moderna samhället då det har goda effekter på människans 

självkänsla, vilket Giddens (2007:573) menar är viktigt även om man har ett arbete som 

innefattar enformiga arbetsuppgifter. Eftersom arbete skapar stabilitet och struktur i 

människors psykologiska situation men även att det finns ett flertal andra egenskaper i arbetet 
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som är av relevans i detta sammanhang. Han skriver om pengar och menar att lön är det 

viktigaste människan har för att kunna uppfylla sina behov, att arbetet ofta utgör en grund för 

att tillägna sig och utöva olika färdigheter vilket även är rutinartat och skapar struktur i 

tillvaron (ibid). En annan egenskap är variation, det vill säga att arbetet ger tillgång till andra 

arenor och man gör andra saker på arbetsplatsen än vad man gör när man är hemma. Arbetet 

ger människan en tidsmässig struktur och oberoende av arbetets kvalitet skapar det en känsla 

av ordning i människans vardag. Det är även av relevans att nämna sociala kontakter och 

vänskapsrelationer som man ofta vinner i samband med ett arbete men framförallt personlig 

identitet och känslan av en stabil social identitet. Med grund i detta resonemang menar 

Giddens (ibid:573,575) att man kan se varför arbetslöshet kan underminera och försvaga 

människans värde och syn på sig själv. 

 

Arbetslöshetens effekter. Giddens (2007:578) skriver även om arbetslöshet och menar att det 

kan innebära någonting väldigt negativt för en person som är van vid att ha en fast anställning 

då den mest uppenbara följden är att man får en minskad inkomst. Inkomstens storlek ser 

olika ut beroende på i vilket land man bor i då arbetslöshetsunderstödet ser olika ut och hur 

länge man får uppbära ett sådant stöd (ibid). När man har studerat arbetslöshetens 

känslomässiga effekter har det visat sig att individen går igenom olika faser vid anpassandet 

av den nya situationen.  

 

Även om upplevelsen naturligtvis är individuell, innebär den första reaktionen ofta en 

chock som sedan följs av en optimism angående nya möjligheter till arbete. När den 

optimismen inte visar sig vara realistiskt (vilka ofta är fallet) kan det uppstå depressiva 

perioder och djup pessimism angående utsikten om att få ett arbete på nytt. 

(Giddens 2007:578) 

Ovan angivet citat visar hur reaktionen kan se ut för en person som blivit arbetslös. Giddens 

(2007:578) menar att det är av vikt att vara medveten om att den effekt arbetslöshet har på 

individen kan variera beroende på klasstillhörighet då effekten kan handla mer om den 

ekonomiska aspekten om man befinner sig längre ner på löneskalan medan det handlar mer 

om att den sociala statusen blir drabbad när man talar om personer som tillhör medelklassen 

(ibid). 
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5.3 Integration 

Modeller för integration. När man talar om integration är det viktigt att lyfta att det finns ett 

flertal modeller för integration som belyser detta fenomen på olika sätt och som har olika sätt 

att se på relationen mellan individ och samhälle i denna process. Världen omfattas av en 

mängd länder som kännetecknas av multietniska och flerkulturella befolkningar som många 

gånger formats under väldigt många år (Giddens 2007:401). 

Assimilation som integrationsmodell handlar om att personer som har invandrat överger den 

ursprungliga kulturen för att sedan anamma den nya kulturen samt de normer och värderingar 

som gäller för majoriteten av befolkningen (Giddens 2007:401). En lyckad assimilering skulle 

innebära att individen bland annat lär sig ett nytt språk, tar till sig den nya livsstilen och de 

nya kulturella uppfattningarna för att individen ska kunna integreras enligt en annan social 

ordning (ibid). En annan modell kallas för smältdegel som innebär att alla traditioner och 

livsstilar blandas för skapa nya kulturella mönster istället för att särskilda traditioner och 

livsstilar ersätts av en den nya kulturen man infinner sig i (Giddens (2007:401). På så vis 

skulle detta skapa en ständigt föränderlig social miljö genom att man bibehåller de kulturella 

värden och normer som redan finns i kombination med nya kulturella värden och normer som 

kommer utifrån vilket av många anses vara en av de mest önskvärda konsekvenserna (ibid).  

En tredje modell handlar om en kulturell pluralism då man försöker uppnå en utveckling av 

ett pluralistiskt samhälle varpå man erkänner och accepterar olika subkulturer och tillskriver 

dessa samma status och samma rättigheter då man menar att det ska finnas respekt för etniska 

skillnader och att dessa ska ses som en viktig del av nationens liv (ibid:403). Giddens (ibid) 

menar att merparten av de europeiska ledarna betonar pluralism som en realistisk riktning att 

gå för att uppnå en status av olika men jämlika bland befolkningen, dock menar han att detta 

kräver stora insatser och är ett avlägset mål (ibid).  

Integration är ett fenomen som även Popoola (2002:31) har skrivit om då hon beskriver den 

utveckling som har skett då integrationspolitik har ersatt invandrarpolitik och att mångfald har 

ersatt mångkultur. Att denna utveckling pekar på en strävan efter att flytta fokus från 

invandrare till samtliga invånare i samhället (ibid). Popoola (ibid:34) skriver om 

kulturpluralismen som ett riktmärke för 70-talets Sverige när det kommer till 

integrationspolitiska målsättningar. Hon menar att förväntningen är att kulturpluralismen ska 

ge invandrare möjligheten att uppnå valfrihet och jämlikhet. Samtidigt som hon menar att 

individerna ska kunna behålla den kulturella identiteten genom samverkan med samhällets 
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andra delar (ibid). Vidare skriver hon att lagstiftningens intentioner har varit att kunna 

tillförsäkra varje individ en plats i samhället på de egna villkoren.  

6. Metod 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för metodologiska resonemang och 

beskriva hur jag har gått till väga  för att genomföra min studie. Uppsatsens empiri består av 

intervjumaterial insamlat på Arbetsförmedlingen där jag har genomfört intervjuer med sex 

olika arbetsförmedlare som arbetar inom Etableringen i en kommun i Skåne. Empirin kommer 

att diskuteras och analyseras mot den tidigare forskning som finns i kunskapsläget samt mot 

utvalda teoretiska resonemang som presenteras i längre fram i uppsatsen. 

6.1 Metodmässiga överväganden 

I denna uppsats har jag varit intresserad av att gå in på djupet av mitt valda område och har 

valt att fånga arbetsförmedlarnas perspektiv på hur man kan förstå nyanlända kvinnors 

möjligheter och svårigheter inför etablering på den svenska arbetsmarknaden. Jag har valt att 

använda en kvalitativ metod eftersom det har varit viktigt för mig att använda en metod som 

fungerar bra i förhållande till det jag har avsett att studera. Detta då tyngden inom denna 

metod ligger på förståelse av en social verklighet utifrån hur människor i en viss miljö tolkar 

denna verklighet (Bryman 2011:341). Eftersom jag är ute efter att förstå hur mitt valda 

fenomen som social verklighet, tolkas av arbetsförmedlare ser jag att en kvalitativ metod 

möjliggör insamlandet av material som är relevant i förhållande till studiens syfte. Jag använt 

mig av intervjuer då jag anser att det är ett bra tillvägagångssätt för att uppnå en levande 

diskussion med verksamma inom området vilket möjliggör fördjupning i förhållande till mina 

forskningsfrågor. Inom kvalitativ forskning strävar man efter att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar då det ger kunskap om vad som anses vara relevant i förhållande till 

intervjupersonernas upplevelser (ibid:413). Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer 

och utgått från en intervjuguide i form av specifika teman och frågor men där 

intervjupersonen även har haft frihet att utforma sina egna svar (ibid:415). Det har varit 

viktigt för mig att intervjuprocessen skulle kännas flexibel och att tonvikten skulle läggas på 

intervjupersonernas tolkningar av frågorna och vad de har ansett vara viktigt i förhållande till 

dessa (ibid).  
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6.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Då jag i min studie har velat undersöka och tolka arbetsförmedlarnas bild av nyanlända 

kvinnors möjligheter och svårigheter inför inträde på arbetsmarknaden var det nödvändigt att 

genomföra intervjuer för att få fram empiri som är av relevans för ämnet som jag har velat 

studera. Det är en fördel att man vid kvalitativa intervjuer intresserar sig för intervjupersonens 

syn och ståndpunkter istället för att välja kvantitativa intervjuer som speglar intervjuarens 

egna intressen (Bryman 2011:413-415). Jag har sett möjligheter i att använda denna metod då 

jag har eftersträvat detaljrikedom och fylliga beskrivningar vilket en kvalitativ metod 

kännetecknas av. Semistrukturerade intervjuer är flexibla till sin art och tillåter intervjuaren 

att vara följsam och lägga tonvikt på intervjupersonerna vilket jag ser som en fördel då jag har 

strävat efter att fånga det som intervjupersonerna har ansett vara viktigt i förhållande till de 

teman jag har lyft under intervjuerna (ibid). En kvalitativ undersökning kan vara begränsande 

genom att de forskningsresultat som framkommer är svåra att generalisera utöver den 

situation där de är skapade. Det kan även vara svårt att replikera denna typ av undersökning 

då den många gånger är ostrukturerad och beroende av intervjuarens uppfinningsrikedom 

(ibid:368-369). Dock är inte syftet med min studie att kunna generalisera mitt material och 

replikation av studien har inte varit av högsta prioritet då jag snarare har velat få förståelse för 

vad respektive arbetsförmedlare har för bild av ämnet som jag har studerat. Vidare har jag valt 

att använda mig av en semistrukturerad intervju för att hålla någorlunda samma teman i mina 

intervjuer. Därmed ser jag inte att intervjuernas upplägg och min egen uppfinningsrikedom 

som intervjuare har skapat hinder för mig i processen utan snarare att det har utgjort en 

möjliggörande aspekt i sammanhanget. Vad som har varit en tillgång är att jag har fått 

samtycke till att spela in alla intervjuer då det har underlättat min arbetsprocess samt att det 

har förbättrat intervjusituationen. Det hade kunnat ha motsatt verkan om samtycke inte hade 

givits eftersom jag då hade blivit tvungen att få ner så mycket som möjligt av intervjuerna i 

skrift vilket kunde ha påverkat intervjuerna negativt genom att man inte är lika närvarande 

som intervjuare och att man inte har möjlighet att lyssna på intervjun i efterhand. För att 

förhindra detta scenario har jag förklarat kort för respondenterna varför jag har velat spela in 

intervjuerna och klargjort att det endast har varit ett verktyg för mig för att lättare kunna 

bearbeta materialet samt för att kunna säkerställa att rätt information framgår i min studie.  På 

så vis har inspelning av intervjuerna utgjort en möjlighet för mig i min arbetsprocess. 
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6.3 Urval  

Forskningsfrågan för studien är avgörande för vilka människor man är intresserad av att 

intervjua beroende på vilket forskningsområde man avser att undersöka (Ericsson- Zetterquist 

och Ahrne 2015:39). Nästa steg i denna process är att närmre bestämma sig för exakt vilka 

man vill välja ut för att ha med i sin studie och som man vill intervjua (ibid:40). Jag har valt 

att göra ett tvåstegsurval där första steget avser ett urval av organisation och att få tillåtelse för 

dess medverkan i studien (ibid). Vid det andra steget i urvalsprocessen menar man att det är 

bra att ha kontakt med en person som är ansvarig inom organisationen som kan tillhandahålla 

intervjuaren med förteckning över anställda för att på så vis kunna slumpvisa ett urval, dock 

finns det inte alltid möjlighet att göra denna typ av urval bland de anställda (ibid).  Ibland 

behöver man också genomföra intervjuer med personer med särskilda arbetsuppgifter eller får 

man nöja sig med att genomföra intervjuer med de personer som ledningen hänvisar en till 

(ibid). Jag har i mitt målstyrda urval strategiskt valt Arbetsförmedlingen som den organisation 

som jag har velat ha med i min studie och arbetsförmedlare inom Etableringen som 

respondenter då de arbetar med den målgrupp som min studie berör, det vill säga nyanlända 

kvinnor. Det målstyrda urvalet handlar om att man som forskare har ett syfte att välja ut 

deltagare på ett strategiskt sätt som har relevans för de formulerade forskningsfrågorna 

(Bryman 2011:392). Jag kontaktade en av sektionscheferna inom Etableringen i en kommun i 

Skåne och informerade om min studie samt att jag önskade att komma i kontakt med 

arbetsförmedlare inom Etableringen som kunde ha intresserade av att delta som respondenter i 

min studie. Jag blev då hänvisad till ett antal personer via sektionschefen men har också blivit 

hänvisad till respondenter genom mina respondenter vilket slutligen resulterat i sex 

genomförda intervjuer. På så vis blir mitt andra urval ett snöbolls- eller kedjeurval då jag 

hänvisades vidare till aktuella respondenter dels genom den första kontakten med 

sektionschefen men även via respondenterna (Bryman 2011:434). Jag anser att det i 

urvalsprocessen har varit viktigt att jag har fått intervjua personer som har arbetat med eller 

som arbetar med nyanlända kvinnor för att jag skulle kunna få ett empiriskt material med 

relevans för uppsatsens syfte och övergripande forskningsfrågor.  

 

Det finns en eventuell problematik i denna typ av urval som dock är viktig att ha i åtanke. 

Ericsson- Zetterquist & Ahrne (2015:40) menar att man kan vara säkrare på att urvalet inte är 

manipulerat om man själv kan slumpvisa urval och välja deltagare i sin studie. Med 

manipulerat urval menar man att ledningen kan välja ut intervjupersoner som de tror kommer 

att ge en positiv bild av verksamheten (ibid). Dock anser jag inte att detta utgör ett bekymmer 
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då jag har velat undersöka arbetsförmedlares bild av nyanlända kvinnors förutsättningar för 

inträde på arbetsmarknaden. Jag upplever inte att manipulation av urvalet hade haft särskilt 

stor påverkan på min studie i slutändan eftersom jag anser att högsta prioritet har varit att 

komma i kontakt arbetsförmedlare som besitter erfarenhet av och är verksam inom 

Etableringen. Därmed anser jag att detta är ett lämpligt urval för min studie oavsett vilka 

arbetsförmedlare jag har kommit eller hade kunnat komma i kontakt med. Ericsson- 

Zetterberg & Ahrne (ibid) menar även att om man som intervjuare är väl förberedd och påläst 

samt har möjlighet att genomföra intervjuer med ett flertal personer gör det svårare för en 

verksamhet att skapa en tillrättalagd bild. 

6.4 Metodens tillförlitlighet 

För att bedöma och värdera min kvalitativa studie har jag valt att utgå från följande kriterier: 

tillförlitlighet och äkthet som Bryman (2011:352-353) med hänvisning till Guba och Lincoln 

beskriver som alternativa kriterier till validitet och reliabilitet. Jag har valt att använda dessa 

då man är kritisk till användningen av reliabilitet och validitet som kriterier (Bryman 

2011:351-354). Det råder vidare tveksamhet till dessa då forskare inom kvalitativ forskning 

har diskuterat att de förutsätter en möjlighet att komma fram till en enda och absolut bild av 

en social verklighet (ibid). 

 

Tillförlitlighetskriteriet anses bestå av fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (ibid). Trovärdigheten handlar om empirin 

ur respondenternas ögon och huruvida studiens resultat stämmer överens med deras 

uppfattning om vad som sades i intervjuerna. För att uppnå detta kriterium har jag erbjudit 

mina respondenter att läsa igenom och granska den transkriberade intervjun för att ge dem en 

chans att bekräfta intervjuns innehåll innan sammanställning. Jag anser dock att inspelning av 

intervjuerna har varit ett sätt för mig att säkerställa att det som respondenterna har sagt under 

intervjuerna stämmer överens med det som framgår i uppsatsen då jag har kunnat gå tillbaka i 

det inspelade materialet vid bearbetning och framställning av resultat och analys. Möjligheten 

att styrka och konfirmera handlar om att inte låta personliga värderingar påverka studiens 

resultat medvetet vilket är någonting som jag har arbetat med kontinuerligt under processens 

gång genom att försöka inta en kritisk roll vid inläsning av mitt material och genom att min 

handledare kontinuerligt har tagit del av min uppsats (ibid:355). Överförbarhet handlar om att 

kunna generalisera ett forskningsresultat till andra miljöer och kontexter vilket enligt min 

uppfattning är begränsat i kvalitativ forskning, dock uppmanar Geertz (ibid) till att inom 
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denna typ av forskning istället lägga mer fokus på att få noggranna och fylliga beskrivningar i 

intervjuerna. Jag har försökt att uppnå detta genom att ha en genomtänkt och utförlig 

intervjuguide till hjälp för att kunna få utförliga beskrivningar av det studerade fenomenet av 

mina respondenter. Studiens pålitlighet som handlar om att kunna säkerställa att det finns en 

redogörelse för forskningsprocessens faser som har beaktats genom kontinuerligt 

dokumentation för vidare granskning då jag har tagit hjälp av min handledare under 

processens gång (ibid). 

 

Det andra kriteriet äkthet handlar i korta drag om att undersökningen ska skapa rättvis bild av 

deltagarna och dess åsikter, att undersöka vilken påverkan studien har på deltagarna och ger 

dem förutsättningar att förstå och påverka sin situation (Bryman 2011:356-357). I min studie 

visar jag detta genom att ha gett en tydlig bild av fenomen som studeras inför deltagarna samt 

genom att vidare erbjuda de som medverkat att ta del av min studie när den är färdigställd. 

6.5 Analys och bearbetning 

När det kommer till att bearbetning av material finns det ett flertal sätt att gå till väga för att 

systematisera studiens empiri. Ahrne och Svensson (2015:222-223) menar att om man har 

svårt att få en överblick och känsla av kontroll i relation till sitt material på förhand eller 

under tiden behöver detta göras i efterhand, det vill säga att behändighet måste skapas aktivt 

av forskaren. Jag har till att börja med spelat in samtliga intervjuer för att uppnå denna känsla 

av kontroll i förhållande till mitt material för att enklare kunna arbeta med det insamlade 

materialet. Jag har försökt att transkribera varje intervju så kort tid som möjligt efter det att de 

genomförts för att lättare kunna skapa en struktur av min empiri samt för att underlätta 

transkriberingen då jag har haft intervjuerna färskt i minnet.  

 

För att vidare bearbeta mitt material valde jag att använda mig av kodning för att kunna 

analysera vad som framkommit i mina intervjuer (Bryman 2011:523). Jag har kodat mitt 

material genom att först läsa igenom det förutsättningslöst för att sedan kunna notera viktiga 

iakttagelser och kommentarer i materialet (ibid:524).  På så vis skapas ett index över termer 

som bidrar till den tolkning och teoretisering man gör av inkommen data (ibid). Jag tog fram 

olika teman skapade utifrån min intervjuguide samt med koppling till uppsatsens 

övergripande frågeställningar för att göra min kodning då jag även använt mig av färgkodning 

för att lättare kunna separera respektive tema. De teman som jag har använt mig av är: 

personliga försättningar som skapar möjligheter/svårigheter inför nyanländas etablering på 



23 
 

arbetsmarknaden, samhälleliga möjligheter/svårigheter som påverkar nyanlända kvinnors 

etablering på arbetsmarknaden, arbetets funktion och betydelse, arbetslöshetens effekter på 

individen och könsskillnader. Detta för att kunna dela upp det stora intervjumaterialet i 

mindre delar för att lättare kunna bearbeta det. 

 

För att besvara studiens övergripande frågeställningar har jag använda mig av ett flertal 

teorier som berör faktorer av betydelse i etableringsprocessen som avser att besvara frågan 

kring vilka individuella och samhälleliga faktorer som anses ha betydelse i förhållande till 

målgruppens etablering på arbetsmarknaden. Vidare har jag använt mig av Giddens (2007) 

teori om arbete och arbetslöshet i förhållande till frågan om arbetsförmedlares syn på arbetets 

funktion och betydelse i förhållande till målgruppen. Jag har även använt mig av Giddens 

(ibid) och Popoolas (2002) teorier om integration för att analysera hur arbetsförmedlarnas 

utsagor kan förstås ur ett integrationsperspektiv. Analysen kommer att vara uppdelad på 

samma sätt och kommer att struktureras efter uppsatsens övergripande frågeställningar. 

6.6 Etiska överväganden  

Etiska överväganden blir aktuella när viktiga värden för enskilda människor såväl som för 

samhället står på spel då etiken ger oss övergripande riktlinjer som ger oss stöd i hur vi ska 

tänka kring frågor som rör vårt handlande (Kalman och Lövgren 2016:9). Med andra ord ger 

etiken oss förhållningssätt för hur vi bör vara mot andra människor vilket handlar om frågor 

om hur vi bör agera för att handla rätt (ibid). I processen av att skriva denna uppsats har jag 

bland annat att tagit hjälp av Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav för att kunna 

säkerställa att jag har genomfört min studie på ett etiskt korrekt sätt i förhållande till 

individskyddskravet för respondenterna i min studie samt för att säkerställa att dessa har varit 

medvetna om förutsättningarna för deltagande i min studie (Vetenskapsrådet 2002:6). 

Individskyddskravet består av fyra principer som lyder följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Jag har vid varje intervjutillfälle informerat respondenterna om studiens syfte och 

genomförande, om deras del i projektet samt gett dem information om de villkor som finns för 

deras deltagande med hänvisning till informationskravet (Vetenskapsrådet 2002:7). Jag har i 

enlighet med samtyckeskravet inhämtat samtycke och upplyst respondenterna om att det har 

varit frivilligt att delta samt att de när som helst under projektets gång har haft rätt att avbryta 

sin medverkan (ibid:9-10). Med hänvisning till konfidentialitetskravet har jag informerat 
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respondenterna om att de garanteras största möjliga konfidentialitet genom avidentifiering av 

material och ansvara för att att eventuella personuppgifter har förvarats säkert för att förhindra 

att obehöriga tar del av materialet (ibid:12). I uppsatsen benämns intervjupersonerna som 

respondent 1-6 och jag har valt att inte ge någon vidare beskrivning av dessa, dels av etiska 

skäl men även för att en sådan beskrivning inte utgör information som är relevant för 

uppsatsens innehåll. Utifrån nyttjandekravet har jag upplyst intervjupersonerna om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i forskningsändamål och inte kommer att 

användas i andra syften eller för andra ändamål (ibid:14).  

 

Etik i forskning handlar om att en medveten reflektion över vad forskningen kan innebära för 

de som deltar i forskningen, för forskningssamhället och för samhället i stort (Kalman och 

Lövgren 2016:9). Denna reflektion blir därmed avgörande för hur man som forskare går till 

väga i olika skeden av forskningsprocessen (ibid). Jag har velat skapa transparens i 

förhållandet mellan min studie och intervjupersonerna samt vara medveten om hur jag går till 

väga och varför under processens gång. 

7. Analys 

I denna del av uppsatsen presenteras ett urval av studiens empiri som analyseras utifrån 

tidigare forskning, teori och andra källor som har bedömts vara av relevans för min studie. 

Analysen presenteras efter uppsatsens övergripande frågeställningar och teman som 

identifierats under processens gång. Analysens teman är faktorer av betydelse i 

etableringsprocessen, arbetets betydelse samt mångkultur och integration.  

7.1 Faktorer av betydelse i etableringsprocessen  

Personliga förutsättningar. En betydande del av denna uppsats har syftat till att undersöka 

arbetsförmedlares syn på vilka möjligheter och svårigheter nyanlända kvinnor möter i 

förhållande till sina personliga förutsättningar vid etablering på arbetsmarknaden. När jag 

frågade om detta under intervjuerna valde jag att beskriva de personliga förutsättningarna som 

till exempel individers egenskaper, inställning, bakgrund, kulturella aspekter, utbildning och 

arbete eller brist på detta. Det vill säga faktorer som är kopplade till den egna personen. När 

det har kommit till detta tema anser jag mig ha fått olika svar då olika aspekter har lyfts under 

intervjuerna. Jag har i efterhand gjort tolkningen att samma faktorer många gånger skulle 

kunna utgöra både en möjliggörande faktor om det är någonting man besitter men försvårande 

om det är någonting man saknar. 
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En av respondenterna som jag intervjuade pekade på individens egen inställning, det vill säga 

människans vilja och motivation som betydelsefulla faktorer i sammanhanget. Citatet nedan 

väljer jag att lyfta då jag anser att det säger mycket om inställningens betydelse i processen av 

att nå arbetsmarknaden: 

 

Det korta svaret är egentligen: vilja och motivation. Det är ju grundförutsättningen 

alltid, oavsett om det gäller kvinnor eller män egentligen, eller unga och gamla. Finns 

motivationen där så kan man lösa det mesta tänker jag. Hos vissa finns det, hos andra 

inte. 

(Respondent 2) 

 

Denna respondent menade att det kan finnas olika anledningar till att en person inte har vilja 

och motivation. Exempelvis beskrev hen att vissa eventuellt identifierar sig med sin 

hälsosituation när man är sjuk. Det vill säga att man ser sig själv som en sjuk individ och 

därmed inte kan arbeta, men att dessa personer många gånger kan mycket mer än vad de 

trodde om de bara kommer över den tröskeln som gör att man kan leva upp. En annan aspekt 

som hen tog upp var om man som nyanländ kvinna kommer från ett samhälle där man inte har 

fått chansen att arbeta eller utbilda sig och saknar arbetslivserfarenhet och 

utbildningsbakgrund. Det kan vara samhället som inte erbjöd kvinnor den möjligheten, 

eventuellt att mannen inte erbjöd sin fru den möjligheten eller att man kommer från 

förhållanden som gör att sådana strukturer inte fanns där man bodde och att man därmed inte 

hade tillgång till utbildning och arbete. Med andra ord att det kan finnas många anledningar 

till att förutsättningarna inte har funnits som därmed gör att det är svårt för vissa nyanlända 

kvinnor att förlika sig med tanken att man helt plötsligt har denna möjlighet i det nya landet. 

 

Jag frågade hur man kan överkomma svårigheten om man som nyanländ kvinna aldrig har 

funderat över att förvärvsarbeta då man eventuellt har bott i ett samhälle där kvinnan inte har 

behövt arbeta, eller om familjen har befunnit sig i en ekonomisk situation som har gjort att 

kvinnan inte har behövt arbeta eller andra situationer som har gjort att man har värderat 

kvinnans roll och ställning på arbetsmarknaden annorlunda. Det vill säga hur man 

överkommer svårigheten om man som nyanländ kvinna i Sverige inte har tänkt på att arbeta 

samtidigt som det är en förväntning från det svenska samhället. Respondent 5 menade då att 

man överkommer detta genom information, att berätta hur det fungerar och även att inkludera 
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mannen i detta så att man kan skapa förståelse för vilka fördelar som finns med att kvinnan 

arbetar. Vidare tog hen upp vikten av att informera om hur systemet är uppbyggt, att det kan 

bli svårt om endast en person ska försörja hela familjen jämfört med inkomsterna i ett hushåll 

där två föräldrar yrkesarbetar anses man ha det bra. Hen menade också att det är viktigt att 

prata om det och väckta tankarna tidigt i processen och att det är viktigt att informera om 

vilka yrken det finns och inte finns en marknad för i Sverige, samt vilken kompetens som 

krävs som eventuellt kan skilja sig från hur det såg ut i ursprungslandet. Liksom Respondent 5 

tog upp beskrev även Respondent 6 vikten av att involvera familjen. Detta då hen menade att 

väldigt mycket ligger på kvinnan och att man måste se till att männen blir mer involverade 

samt att de också tar hand om barnen när de är sjuka till exempel, då man beskrev att detta 

inte förekommer i särskilt stor utsträckning.   

 

Enligt SOU (2012:69:15) framgår det att man som nyanländ många gånger utöver att söka 

arbete, behöver utöka kompetens och nätverk som kan skapa en hållbar anknytning till 

arbetsmarknad och samhällsliv (ibid). Utredningen har ett fokus på att stärka män och 

kvinnors förutsättningar för ett ökat arbetskraftsdeltagande och arbetssökande under sin första 

tid i Sverige. Vidare framgår det att individer deltar i insatser efter behov som är av relevans 

och möjliggör ett deltagande på arbetsmarknaden (ibid), vilket kan anses vara viktigt för 

nyanlända kvinnor som av olika anledningar inte har haft tillgång till arbets- och 

utbildningsmöjligheter tidigare. Detta för att underlätta övergången från respektive samhälle 

där olika strukturer bidrar till att kvinnans ställning på arbetsmarknaden ser olika ut. Därmed 

kan de personliga förutsättningarna utgöra en väldigt stor betydelse i förhållande till den 

struktur hon befinner sig i.  

 

Vilhelmson & Östergren (2015:26-27) beskriver att det är viktigt att man får ta del av det nya 

samhällets sociala kapital för att förhindra att nyanlända flyktingar hamnar i en långvarig ond 

spiral av försämrad ohälsa och social marginalisering. Detta kan uppnås genom socialt 

deltagande på arenor som kan skapa en god spiral av det ökade sociala kapitalet och den goda 

hälsan vilket sedan leder att till växande förutsättningar för ett ökat deltagande i ett nytt 

samhälle (ibid). Man kan genom arbete öka anpassningen till omgivningen både kollektivt 

och individuellt genom att människan har en inkomst, får ett socialt kontaktnät och att man 

känner socialt värde som är relevanta faktorer för den egna hälsan (ibid). Med grund i 

Vilhelmson & Östergrens resonemang kan man tolka att en nyanländ kvinna, även om hon 

inte har arbetat tidigare ändå skulle gynnas av att röra sig på denna typ av arenor genom att 
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man ökar det sociala deltagandet i samhället och på så vis även påverkar på hälsan. Med andra 

ord skulle man genom kopplingen mellan respondenternas utsagor och Vilhelmson & 

Östergrens resonemang kunna se att ett samhälleligt deltagande dels spelar en betydande roll 

för individen med koppling till hälsoaspekten och den sociala aspekten men även för 

samhället i stort då man förhindrar social marginalisering och försämrad hälsa hos 

befolkningen. 

 

Bortsett från god inställning och stöd hemifrån har respondenterna även gett andra exempel på 

faktorer som anses ha betydelse för nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden då 

arbetslivserfarenhet och utbildning bland annat anses utgöra möjliggörande faktorer medan 

faktorer som kan utgöra en utmaning är vissa eventuella kulturella skillnader. Exempelvis kan 

detta avse kvinnans roll i familjen. Att arbetssökande i vissa fall anser att kvinnan ska vara 

hemma och ta hand sina barn. Respondent 4 berättar att det ibland kan uppstå en diskussion 

om att kvinnan bara kan ha exempelvis 50 % aktivitet för att hon ska ta hand om sina barn. Då 

beskriver Respondent 4 att man får försöka berätta att man i Sverige har tillgång till 

fritidshem, men betonar att det är viktigt att ge dem en chans att vänja sig och att man får ta 

sådant steg för steg. Vidare beskriver en annan respondent följande: 

 

..Men det är också det här att det vi jobbar mycket med är just att när du är i 

etableringen ska det motsvara ett eget arbete, och ett vanligt arbete är 8 timmar på plats 

och ja 8.5 timme här på Arbetsförmedlingen men lunchen är ju inte inräknad i dem 8 

timmarna. Och sen har du restid till jobbet och hem från jobbet, och samma på 

etableringen ska du ha aktiviteten i 8 timmar och det innebär att ja du får lämna ditt 

barn kanske vid halv 8 och hämta vid fem, men så är det. Och det är så väldigt väldigt 

svårt för många att ta in, för de är ju vana vid att de har gått och lämnat barnet i skolan 

vid åtta kanske halv nio, och sen har de hämtat hem dem vid två, för längre skoldagar 

har man inte haft och fritids finns ju inte i många länder som våra kommer ifrån. 

(Respondent 5) 

 

Med grund i respondent 5:s utsaga skulle det kunna ses som en utmaning för vissa nyanlända 

kvinnor att förlika sig med tanken att man behöver lämna ifrån sig sina barn så pass många 

timmar om dagen eller överhuvudtaget. I detta sammanhang togs även föräldraledighet upp, 

som även är ett tema som varit återkommande i vissa andra intervjuer. Bland annat förklarar 

Respondent 5 att om man kommer som nyanländ kvinna till Sverige och har ett barn med sig 

som är under en särskild ålder är man berättigad till föräldraledighet, det vill säga 480 dagar 
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per barn. Det framgick i flera av intervjuerna att det många gånger är kvinnorna som är 

föräldralediga och att man inte brukar se att männen är hemma vid föräldraledighet utan 

snarare fortsätter med sina aktiviteter. Respondent 5 berättar att hen brukar presentera 

möjligheten att mannen kan vara hemma alternativt att man kan dela på föräldraledigheten. 

Detta då mannen har varit aktiv i det svenska samhället och redan är halvvägs etablerad och 

eventuellt kan ta en paus för att vara med sina barn samtidigt som det ger kvinnan en 

möjlighet att komma in i samhället när hon har kommit till Sverige.  

 

När man i SOU (2012:69:20) talar om faktorer som anses kunna bidra till ett ökat 

arbetskraftsdeltagande bland utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare beskrivs det bland 

annat att det är av vikt att individen tar del av insatser så tidigt som möjligt efter ankomsten i 

det nya landet då utredningen visar ett samband mellan tidigt deltagande i 

arbetsmarknadsinsatser och sannolikhet att bli sysselsatt inom fem år efter att man blivit 

folkbokförd. Man beskriver etableringsperioden som en investeringsperiod då man som 

nyanländ ska ges en chans att bygga upp kompetens och nätverk som kan leda till en hållbar 

anknytning till samhällsliv och arbetsmarknad (ibid).  

 

Mötet med samhället. En annan fråga som har utgjort en viktig del av min studie har handlat 

om vilka möjligheter och svårigheter nyanlända kvinnor möter från samhället i förhållande till 

deras etablering på arbetsmarknaden. För att specificera samhället valde jag att beskriva det 

som faktorer kopplade till exempelvis arbetsmarknad, ekonomi, Arbetsförmedlingen och 

andra samhälleliga aktörer samt eventuell samverkan mellan dessa. Under intervjuerna har 

tolkningen gjorts att flera av de faktorer som nämnts inte enbart är kopplade till nyanlända 

kvinnor utan snarare är kopplade till nyanlända överlag.  

 

Som svar på frågan om möjligheter och svårigheter från samhället har flera av respondenterna 

gett exempel på hur Arbetsförmedlingen skapar möjligheter för individen genom olika 

insatser och program där nyanlända kvinnor kan delta. Jag fick under intervjuerna olika 

insatser och program presenterade för mig och har valt att ta upp den som jag har upplevt vara 

mest central och som har varit mest återkommande under intervjuerna, Yalla-Trappan. En av 

respondenterna berättade att Yalla-trappan är ett företag/insats som består av flera olika 

verksamheter där utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden kan praktisera 

med förstärkt handledning inom kök, städ och sömnad. Där man får syssla med exempelvis 

catering, lunchservering och man har ett avtal med IKEA där kvinnorna får arbeta med 
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sömnad. Vidare berättade hen att denna insats är ett försök att få introducera kvinnorna i mer 

strukturerade arbetsformer och i arbetslivet. När en annan av respondenterna presenterade 

insatsen för mig berättade hen följande: 

 

Har man erfarenhet, jag menar i regel om man har varit hemmafru hela sitt liv, så är det 

är någonting man kan så är det att laga mat, och städa till exempel. Och då är det ju två 

verksamheter som man erbjuder på Yalla-trappan. Man kommer in i en verksamhet, i en 

arbetssituation där man faktiskt får göra någonting som man känner till och kan, fast 

utformat som ett arbete istället. Och det är ju en trygghet någonstans, att få göra 

någonting som man ändå känner att man klarar av och så kommer man in då på en 

arbetsplats med arbetskamrater och den strukturen som det innebär på en arbetsplats 

med arbetsledare och allt det här. Och slutkunder, man ska leverera den här cateringen 

till någon och så vidare. Och sen erbjuder de lite annat där också, man kombinerar med 

SFI och det är lite annat också. Så det är ju egentligen en integrationsinsats, man måste 

ju inte ha den erfarenheten, utan har man aldrig lagat mat eller städat så kan man ju 

ändå ta del av den verksamheten. 

(Respondent 2) 

 

Vidare menade hen att det är en sorts arbetsträning för att komma igång med att arbeta då man 

får göra det i en trygg miljö, där det många gånger finns andra som talar samma språk 

samtidigt som det inte ställs samma krav som hos en riktig arbetsgivare. Med andra ord kan 

man i ljuset av respondent 2:s resonemang göra tolkningen att denna typ av verksamheter 

utgör en stor möjliggörande faktor för nyanlända kvinnor då man kan se det som ett sätt att 

introducera befintlig kunskap som en arbetsform på en ny arena.  

 

I Arbetsförmedlingens återrapportering kring etablering av nyanlända (Arbetsförmedlingen 

2012:38) som presenterats tidigare i uppsatsen framgår det att det är viktigt att ta tillvara på de 

arbetssökandes kompetens samt att man skapar en individuell planering som kan hjälpa 

individen att snabbt komma ut i arbete eller studier vilket förutsätter att man som 

arbetsförmedlare har kunskap om samt har tillgång till verktygen som behövs för att kunna 

tillgodose individens behov. Yalla-trappan kan ses som ett exempel på ett sådant verktyg och 

att man har försökt ta till vara på den kompetens som finns hos många nyanlända kvinnor. 

Även om det inte nödvändigtvis är kompetens i form av formell arbetslivserfarenhet eller 

utbildning, att samhället har sett till de resurser som finns hos målgruppen och gjort en 

matchning som har utgjort en möjliggörande effekt i sammanhanget.  
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Ett annat tema som har varit återkommande under mina intervjuer har varit den språkliga 

aspekten som har menats utgöra en försvårande faktor många gånger. Bland annat berättade 

två respondenter att man som arbetsförmedlare ofta kan tycka att en person pratar bra 

svenska, då de är vana vid sättet att tala med hänvisning till det vardagliga mötet med 

målgruppen, medan att arbetsgivare inte alltid delar uppfattningen om en persons 

språkkunskaper. Respondent 4 pekade också på språksvaghet som en eventuell svårighet inför 

inträde på arbetsmarknaden, även utbildning och religiösa attribut. En annan respondent 

menade att en utmaning som många nyanlända stöter på om de söker arbete på egen hand, är 

att de kan bli bortsållade bland annat på grund av bristande språkkunskaper. Detta visar att 

vissa arbetsförmedlare anser att språket spelar en betydande roll för nyanlända kvinnors 

etablering på arbetsmarknaden och att språksvaghet kan utgöra ett hinder för målgruppen. Om 

man ser till en teoretisk aspekt menar Fer (2016:22) att känslan av tillhörighet har ett nära 

samband med anpassningsprocessen. Att det är viktigt att studera utvecklingen av individens 

etniska och kulturella identitet och hur denna formas i den nya kulturella miljön för att kunna 

förstå immigranters situation, detta med koppling till interaktion med nya människor och 

situationer som immigranter står inför (ibid). Vidare menar Fer med hänvisning till Corbin 

White att individer börjar anpassa sig bara genom att kommunicera med andra människor i 

den nya miljön och att integrationen hänger på interaktionen med det ankomstlandet och i 

vilken grad individen anpassar sig hänger på den karaktär och mängd av interaktion som 

individen har med invånarna i ankomstlandet (ibid:23). Språket tycks därmed inte bara utgöra 

en betydande roll inför det kommande arbetslivet för nyanlända kvinnor utan verkar utgöra en 

betydande roll i integrationsprocessen överlag vilket visar på de krav som samhället ställer på 

individen. 

 

En utmaning som är viktig att lyfta i detta sammanhang kan kopplas till nyanlända kvinnors 

sociala kapital. Respondent 5 menade att de nyanlända kvinnorna kan ha ett begränsat nätverk 

då de inte har särskilt många kontaktytor. Hen menade vidare att om hen hade bett en man 

och en kvinna att de på egen hand skulle försöka hitta en praktikplats, att det hade varit större 

sannolikhet att mannen lyckas. Detta då hen beskrev att männen ofta har större kontaktnät och 

i större utsträckning känner andra män som arbetar, till skillnad från en del av kvinnorna som 

många gånger har ett mindre kontaktnät som innefattar färre som arbetar. På så vis kan man se 

att det sociala kapitalet har betydelse för nyanlända kvinnor i etableringsprocessen där det i 

detta exempel kan ses som ett hinder. Vilhelm & Östergren (2011:26-27) menar att arbete, 
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social hållbarhet och fungerande relationer mellan individ och samhälle är förutsättningar för 

god hälsa, detta då ett aktivt deltagande i sociala sammanhang och utveckling av 

gemensamma mål och värderingar har visat sig vara ett fenomen som underlättar de sociala 

relationerna i samhället (ibid). Att man har tillit till de människor som finns i det samhälle 

man lever i visar sig ha betydelse för huruvida man som person vill vara aktivt deltagande i 

och skapa de sociala relationer som är viktiga för personens psykiska välbefinnande i 

samhället (ibid:26-27). Därmed är insatser för ökning av det sociala kapitalet av relevans för 

bättre hälsa bland individerna. Det är av vikt då social marginalisering ökar hälsoklyftorna i 

samhället (ibid). På så vis skulle man kunna se att det finns en stark koppling mellan 

individens sociala kapital, hälsa och etablering på arbetsmarknaden då dessa tre faktorer tycks 

ha effekt och påverkan på varandra.  

 

Respondent 1 beskriver att en utmaning kan vara för målgruppen att ha koll på vilken 

myndighet som har hand om vad, det vill säga vilken myndighet man ska vända sig till när det 

gäller olika ärenden vilket hen menar ibland även skulle kunna vara svårt för de som är födda 

i Sverige. 

 

Arbetsförmedlingen har hand om etableringsersättning men Försäkringskassan har hand 

om etableringstillägg, arbetsförmedlingen har hand om aktivitetsrapport men 

Försäkringskassan är de som ska ha pappret om aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen 

bestämmer din summa pengar som du ska få, men försäkringskassan betalar ut.  

(Respondent 1) 

 

När jag frågade Respondent 1 om hur de på bästa sätt arbetar för att överkomma svårigheten 

för nyanlända kvinnor att veta vart de ska vända sig berättar hen att det finns en 

kundmottagning dit de kan vända sig och ställa frågor. Där finns även en kundservicetelefon 

dit man kan ringa och få stöd av en handläggare på sitt hemspråk där man också ges möjlighet 

att vända sig om man undrar över någonting. Hen menar att de arbetar väldigt mycket med 

service.  

 

Ovan angivet stycke går att koppla till att det anses vara av vikt att integrationspolitiken 

inriktas på att tillhandahålla individerna goda förutsättningar för integration genom att staten 

definierar mål inom respektive samhällsområde och genom att erbjuda insatser som ger 

individen förutsättningar för att bli självförsörjande och delaktiga (Integrationsverket 
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2004:22). Här kan man se att en kundmottagning och service på det egna hemspråket anses 

göra det lättare för kunderna att bli delaktiga och självständiga då organisationen försöker 

möta de behov som finns när det kommer till att veta vart man kan vända sig för information.  

 

Vad som pekades ut som viktigt av Respondent 3 är vikten av att göra en bra kartläggning 

från arbetsförmedlarens sida. Hen beskrev att de kartläggningar man gör i början när man 

träffar personen är viktiga för att veta vad kunden man möter vill syssla med. Vidare menade 

hen att man inte kan vara till hjälp för kunderna om man inte är medveten om vad de har med 

sig, vad de vill och ur deras framtida ambitioner ser ut. Därmed kan man se att 

arbetsförmedlaren har en viktig roll i sammanhanget. Broomé (ibid:43) skriver med 

hänvisning till Soininen och Bäck att de professionella inom fältet har kommit att få allt större 

betydelse för den utveckling som sker, vidare beskriver man också att professionella 

värderingar inom kommunal service spelar en avgörande roll i förhållande till utformandet av 

mottagnings- och introduktionssystem. Med grund i den åsikt som förmedlas i respondent 3:s 

resonemang kan man dra en parallell mellan arbetsförmedlares kartläggning och det faktum 

att de professionella inom fältet tilldelas allt större betydelse enligt Broomé. Detta med 

koppling till den utveckling som sker samt att han menar att de professionella värderingarna 

spelar stor roll i relation till mottagnings- och introduktionssystem. Även om de i denna 

kontext tas upp som kommunala instanser behöver det i detta sammanhang betyda att de 

professionella värderingarna skulle spela mindre roll på grund av att Arbetsförmedlingen är 

en statlig myndighet. Kartläggningen skulle i ljuset av respondent 3:s resonemang kunna ses 

som ett exempel på ett steg i processen och i arbetsförmedlarnas vardagliga arbete där den 

professionella bedömningen och de professionella värderingarna spelar stor roll och har 

betydande effekter på målgruppen. Liksom respondent 3 beskriver, att den hjälp som 

arbetsförmedlare tillhandahåller målgruppen förutsätter att man vet hur individens bakgrund 

och framtida ambitioner ser ut. 

 

Det framgår bland annat i Etablering av nyanlända- analys av genomförandet 

(Arbetsförmedlingen 2012:10-11) att etableringsuppdraget har fört med sig att myndigheten 

har kommit att få fler arbetssökande som kräver insatser som är individuellt utformade, vilket 

bland annat innefattar insatser från arbetsförmedlare, specialister och strukturerade 

arbetsformer mellan olika myndigheter (ibid). När det kommer till utveckling av 

etableringsinsatser menar man bland annat att det är viktigt att ta tillvara på den 
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arbetssökandes kompetens samt att man gör en individuell planering som kan hjälpa individen 

att snabbt komma ut i arbete eller studier vilket förutsätter att man som arbetsförmedlare har 

kunskap om samt har tillgång till verktygen som behövs för att kunna tillgodose individens 

behov (Arbetsförmedlingen 2012:38).  

7.2 Arbetets betydelse 

Arbete som viktig del i etableringsprocessen. I uppsatsen har jag valt att lyfta arbetets 

funktion och betydelse i förhållande till nyanlända kvinnor då jag har velat undersöka 

arbetsförmedlares perspektiv och syn på detta. Temat har varit viktigt att lyfta då arbete utgör 

en viktig roll i det svenska välfärdssystemet och i samhället i stort och utgör därmed en viktig 

roll i integrationsprocessen för nyanlända kvinnor. Under mina intervjuer var det bland annat 

en sak som samtliga respondenter delade uppfattning om, nämligen att arbete kan ha en 

väldigt stor betydelse för nyanlända kvinnor. När jag frågade om arbetets funktion och 

betydelse i förhållande till denna målgrupp uttryckte exempelvis en respondent att det är 

nyckeln till framtiden och lyckan medan en annan uttryckte att det är livsavgörande, 

resterande respondenter uttryckte också på olika sätt dess stora betydelse i sammanhanget. 

 

Respondent 1 beskrev att ett arbete innebär självständighet för en nyanländ kvinna och att 

man anses vara etablerad om man har fått ett arbete, med andra ord att individen har kommit i 

mål men även att Sverige har lyckats. Respondent 2 menade att det handlar om frihet och 

oberoende, att man på något sätt kommer ifrån den vardagliga strukturen, att man får tjäna 

pengar, att ha egna kontaktnät och att få känna sig betydelsefull i ett annat sammanhang än att 

vara mamma och fru. Respondent 3 pekade framförallt på den ekonomiska faktorn då hen 

menade att den ekonomiska självständigheten och känslan av oberoende nog är viktig för de 

flesta. Enligt Giddens (2007: 573) sociologi kan vi se att arbete utgör en viktig del i 

människans liv på olika sätt, vilket även visar sig i denna studie. Att den ekonomiska aspekten 

spelar en viktig roll för att uppfylla människans behov samt att det skapar en grund för 

människan att ta till sig och utöva olika färdigheter som också skapar struktur i människans 

vardag (ibid). Precis som respondenterna ovan beskrev att man genom arbete vinner ett eget 

kontaktnät menar även Giddens (ibid) att man ofta vinner sociala kontakter och 

vänskapsrelationer genom arbetet och att man även upplever en stabil social identitet. 

Respondenterna har under intervjuerna visat att de anser att arbete ses som någonting väldigt 

viktigt i förhållande till målgruppen bland annat genom att det föder självständighet, frihet, 
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oberoende, att man som person blir betydelsefull i ett nytt sammanhang, att det underlättar 

rent ekonomiskt och att det skapar nya sociala relationer.  

 

Respondent 2 berättade att man till en början kan möta motstånd från kvinnan när det kommer 

till arbete, särskilt från de kvinnor som inte är vana vid att arbeta. Motståndet bottnar i att 

kvinnan anser sig behöva ta hand om sin familj på olika sätt där det kan behövas ett långt 

motivationsarbete för vissa. Dock menade Respondent 2 att när kvinnan kommer över denna 

tröskel och då hon plötsligt börjar ställa mer krav hemma där mannen har fått ta lite mer plats, 

står kvinnan inte längre som timid under sin make. Hen menar att detta är en fantastisk 

utveckling där parterna anpassar sig efter varandra och där kvinnan blir tuffare än tidigare. I 

ljuset av respondenternas resonemang skulle arbete kunna ses som en möjliggörande faktor 

när det kommer till att röra sig mellan olika arenor som man eventuellt inte gjort tidigare, 

vilket gör kvinnan mer självsäker och kan påverka kvinnans personliga identitet. Giddens 

(2007:573) skriver att arbete ger människan variation och ger hen tillgång till nya arenor och 

att man gör andra saker på arbetsplatsen än vad man gör i hemmet. Han pekar på vinnandet av 

en personlig identitet (ibid). Det blir tydligt i detta sammanhang då åsikterna som 

respondenterna förmedlar kan anses visa på att arbete fyller en djupare funktion för många 

nyanlända kvinnor, vilket kan handla om att familjestrukturen förändras eftersom kvinnan får 

tillgång till fler arenor som påverkar vilken bild kvinnan har av sig själv men även vilken bild 

andra i omgivningen får av henne.  

 

Respondent 6 beskrev att arbetets betydelse är väldigt stor då hen menar att bara kunna visa 

sig ute, stolt och glad över sin förmåga att utföra ett arbete är otroligt stort. Vidare beskrev 

hen att arbete är livslyckan, att barnen får en annan syn på sin mamma, att kvinnan plötsligt 

vinner mycket mer respekt i sin omgivning exempelvis i mötet med andra människor och i 

mötet med myndigheter. Att hon för varje steg är mer stark och mer övertygad om att hon ska 

ta kontroll över sin familj och uppfostra sina barn utifrån nya förutsättningar och behandla 

pojkar och flickor likvärdigt, då det är så hon har blivit behandlad på arbetsmarknaden. 

Bortsett från det faktum att man rör sig till nya arenor och vinnandet av ett nytt kontaktnät kan 

man även se att det som respondent 6 beskriver, visar att den personliga identiteten som 

Giddens (2007:573) benämner den, ges möjlighet att stärkas i detta sammanhang. Inte bara i 

rollen som mamma och maka, utan i rollen som sig själv där kvinnan får växa in i en ny roll 

och identitet. 
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Brist på arbetsmarknadsanknytning. En annan aspekt som är värd att lyfta i detta 

sammanhang är vilken påverkan man som arbetsförmedlare ser att bristen på arbete kan ha på 

målgruppen, detta för att inte endast belysa vad man vinner på att ha ett arbete men även för 

att få förståelse för vad man kan förlora på att inte ha ett. 

 

När jag under mina intervjuer frågade om just bristen på arbetets påverkan på nyanlända 

kvinnor handlade svaren dels om att etableringstiden blir betydligt långsammare utan ett 

arbete. Att nackdelen är att man blir motsatsen till institutionaliserad, att man blir hemmalåst 

och att man inte själv vet om och hur man ska ta sig ur det. Att det leder till isolation och att 

man kanske bara umgås med personer som talar samma språk och att man inte kommer ut i 

majoritetssamhället. En annan respondent menade att det finns risk för att de kvinnor som inte 

har någon utbildning och inte heller har någon arbetslivserfarenhet fastnar i dessa strukturer 

och att de aldrig får chansen att se någonting annat då man blir kvar i den struktur som man är 

van vid att leva i. I ljuset av respondenternas resonemang kan man se att bristen på arbete kan 

innebära att man fortsätter leva på det sätt och under samma förhållanden som man alltid har 

gjort vilket kan försvåra och förlänga etableringstiden. Detta genom att man inte kommer ut i 

majoritetssamhället samt att man inte får en chans att utvecklas och se någonting annat. När 

frågan om bristen på arbete lyftes togs även hälsa upp då Respondent 6 beskrev att 

hälsoaspekten spelar otroligt stor roll när man befinner sig i utanförskap då man vet att både 

den fysiska och psykiska hälsan påverkas. Hen förklarade att arbetslöshet är en enorm förlust 

för individen ur en mängd olika aspekter. 

 

Respondent 1 presenterade en aspekt som är viktig att lyfta då det visar på kontrasten mellan 

olika sätt att se på och uppfatta brist på arbete. Hen menade att effekten som brist på arbete 

för med sig naturligtvis kan se väldigt olika ut från person till person. Som ett exempel 

förklarade hen att om en person aldrig har arbetat tidigare och aldrig har varit inställd på att 

arbeta då tanken aldrig har slagit en på grund av att det inte har varit några andra kvinnor i ens 

närhet som har arbetat. Vilket i sin tur gör att man inte är van vid att kvinnor arbetar då man 

kan tolka att det medför en särskilt syn på kvinnans roll i yrkeslivet. När vi sedan gick över 

till om man som nyanländ kvinna har arbetat menade Respondent 1 att man som arbetslös kan 

påverkas negativt och att arbetslöshet kan upplevas vara väldigt deprimerande eftersom man 

inte har en anledning till att stiga upp på morgonen och göra sig fin, att man inte har någon att 

prata med, inte ha några pengar och ingen som frågar hur din dag har varit för det har inte 

hänt någonting särskilt. Denna distinktion är väldigt intressant då arbetslöshetens påverkan på 
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individen kan variera beroende på om man som nyanländ kvinna har arbetat tidigare eller inte 

samt att det kan påverka vilken uppfattning man har om dess betydelse. Det blev här tydligt 

att individens bakgrund skulle kunna ha stor betydelse för hur man värderar ett arbete.  

 

Arbetslöshet är ännu ett ämne som Giddens (2007:578) skriver om och menar kan innebära 

någonting väldigt negativt för en person som är van vid att ha en fast anställning då den mest 

uppenbara följden är att man får en minskad inkomst. Dock kan man uppfatta att Giddens 

resonemang om arbetslöshet förutsätter att en person har arbetat tidigare, att man har haft en 

fast inkomst och som därmed får bland annat ekonomiska konsekvenser för individen. Utifrån 

respondenternas utsagor gjorde jag tolkningen att en del av de nyanlända kvinnor som 

arbetsförmedlarna möter inte har någon arbetslivserfarenhet och/eller högre utbildning. Med 

grund i Respondent 1:s resonemang ovan kan man se att det går förstå arbetslöshet ur flera 

olika perspektiv, det vill säga att det kan tänkas upplevas olika av individer dels beroende på 

om man har arbetat tidigare eller inte. Med andra ord att effekten inte nödvändigtvis ser 

likadan ut för någon som har förvärvsarbetat större delen av sitt liv som för någon som aldrig 

har övervägt att arbeta då man har inte samma referensramar och bild av vad det innebär. 

Även då det kan råda skillnad i hur man värderar arbete, högre utbildning och kvinnans roll på 

arbetsmarknaden. Det spänningsfält som finns i synen på arbete skulle kunna handla om 

huruvida arbete tillskrivs olika betydelse beroende på vem man frågar. I denna kontext kan 

man se en spänning mellan Arbetsförmedlare som experter på arbetsmarknadsfrågor och en 

heterogen målgrupp med olika bakgrund och värderingar. Det vill säga att arbete enligt vissa 

kan anses fylla en stor funktion och tillskrivas stor betydelse med koppling till en mängd 

faktorer, medan det av olika anledningar kan tillskrivas mindre värde och betydelse enligt 

andra, vilket kan innebära att man inte ser brist på arbete som en förlust. Dock kan det 

eventuellt komma att innebära en krock i mötet med det svenska samhället där arbete utgör en 

väldigt stor del av samhällsstrukturen 

7.3 Mångkultur och integration  

Individ och samhälle ur ett integrationsperspektiv. Jag har i denna del av uppsatsen valt att 

belysa integration för att se hur man kan förstå vilken bild av integration som förmedlas i 

arbetsförmedlarnas utsagor. Detta då de aktörer som verkar för samhällsnyttan är väldigt 

viktiga när det kommer till integrationsfrågan där Arbetsförmedlingen har en viktig roll i 

sammanhanget och där deras arbete kan anses ha påverkan på bilden som skapas av 

integration i samhället. Jag har under processens gång uppmärksammat det spänningsfält som 
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går att se mellan individ och samhälle ur ett integrationsperspektiv, vilket å ena sidan handlar 

om individens anpassning efter samhället å andra sidan om samhällets anpassning och 

människors möjlighet att bibehålla sin kulturella identitet. 

 

Assimilation. I arbetsförmedlarnas utsagor går det att se hur individens anpassning efter 

samhället många gånger är ofrånkomlig när det kommer till nyanlända kvinnors etablering på 

den svenska arbetsmarknaden. Detta med hänvisning till de krav som ställs på individen från 

samhällets sida för att individen ska kunna vara och förbli delaktig i Sveriges rådande 

samhällsstruktur som styrs väldigt mycket av huruvida man förvärvsarbetar.  Ett exempel på 

detta är följande citat:  

 

Vårt samhälle är ju mycket baserat på att alla vuxna som har arbetsförmåga 

förvärvsarbetar, det är så allting är upplagt. Dels med kostnaderna för boende och 

allting, men också pensionerna. Har du inte jobbat själv, så blir det väldigt väldigt 

väldigt svårt. Och etableringen är bara på två år, och vi är ju Arbetsförmedlingen, arbete 

ska ju vara vårt fokus. Men där har vi ibland en stor startsträcka, just eftersom man inte 

har haft de funderingarna innan. Eller har haft möjligheterna, eller har uppmuntrats till 

det eller så. 

 (Respondent 5) 

I ljuset av detta resonemang kan man se att det finns en inställning som visar på det 

arbetsfokus som finns i etableringsprocessen men även i samhället överlag. Liksom tidigare 

nämnts i analysen kan det, enligt vad som framkommit i vissa intervjuer, uppstå eventuella 

kulturella skillnader gällande kvinnans roll i hem och på arbetsmarknad. Dels med hänvisning 

till de strukturer som funnits i det ursprungliga landet men även i det svenska samhället som 

kan bidra till vissa förändringsprocesser vid mötet mellan individ och samhälle.  

Det har under processens gång blivit tydligt att man kan koppla samman de 

integrationsmodeller som presenterats och respondenternas utsagor för att på så vis undersöka 

vilken bild av integration som skapas. Man kan se hur särskilda delar av samhällsnyttan går 

att förstå utifrån olika samhälleliga eftersträvanden kopplade till exempelvis assimilering eller 

kulturpluralism. När respondenterna har talat om integrationsprocessens olika delar kan man 

se vissa assimilerande drag. Assimilationsmodellen bygger på att personer som invandrar 

anammar den nya kulturen och överger den ursprungliga kulturen (Giddens 2007:401). Det 

vill säga att personen tar till sig den nya livsstilen och de nya kulturella uppfattningarna för att 
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integreras i en annan social ordning (ibid). Genom de markanta förändringar många 

människor behöver göra för att passa in, för att bli delaktiga och klara sig i Sverige ser jag att 

kraven som ställs kan innebära stor anpassning för individen. I denna studie visar det visar sig 

genom hur man som professionell inom en myndighet behandlar etableringsfrågan och pratar 

om de förändringar och det motivationsarbete inför förändringar som behövs för att 

målgruppen ska bli en del av samhället. Detta visar sig i utsagorna när man talar om rådande 

samhällsstrukturer, ändring av könsroller och levnadssätt som påverkar nyanlända kvinnors 

ställning på arbetsmarknaden då det blir tydligt att det bottnar i de förväntningar som finns 

från samhällets sida. 

Kulturpluralism. Under intervjuerna togs även olika program och insatser upp i förhållande 

till målgruppen då det har framkommit att det finns vissa insatser eller program som enbart är 

för nyanlända kvinnor, till exempel Yalla-trappan och SFI för föräldralediga. Utöver detta 

blev det tydligt att respondenterna inte aktivt gör skillnad på vilka övriga insatser som man 

placerar kvinnor och män i utan att man alltid gör en individuell bedömning men att det ändå 

kan finnas insatser och program där det av olika skäl finns ett högre manligt eller kvinnligt 

deltagande. Yalla-trappan är ett exempel på hur samhället eftersträvar kulturpluralism som 

kan ses som ett försök från samhällets sida att göra en anpassning efter individer med andra 

individuella, kulturella och strukturella referensramar. Detta visar sig även genom att man 

tillhandahåller kunderna med service på det egna hemspråket. Samhället har skapat nya 

arbetsmöjligheter och anpassat den service som finns för att matcha individernas resurser och 

erfarenheter vilket jag ser går att koppla till ett annat sätt att tänkta kring integration. Enligt 

Giddens (2007:401) finns det en integrationsmodell som handlar om att alla traditioner och 

livsstilar blandas för att skapa nya kulturella och att man på så vis skulle skapa en ständigt 

föränderlig miljö genom att behålla de kulturella värden och normer som finns i kombination 

med nya kulturella värden och normer som kommer utifrån. I ljuset av detta resonemang kan 

man se som en mer kulturpluralistisk riktning där olika normer, värderingar och livsstilar 

erkänns och accepteras i enlighet med samhället som går att se i arbetsförmedlarnas arbete. 

Med andra ord kan man till exempel se Yalla-trappan som ett försök till anpassning från 

samhället sida samtidigt som man kan se en dragning till målgruppens anpassning till 

arbetslivet. 

Utifrån det som har framkommit under intervjuerna blir det även tydligt att nyanlända 

kvinnors möjligheter och svårigheter inför etablering på arbetsmarknaden samt synen på 
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arbetets betydelse går att koppla till vilken bild av integration som skapas. Att det finns ett 

spänningsfält mellan å ena sidan assimilering där individens anpassning är central och där 

individen anammar de svenska normerna kring hur man är en arbetande person, å andra sidan 

ett mer kulturpluralistiskt samhälle som snarare möter individernas behov och kännetecken 

och skapar möjligheter för individen att behålla den kulturella identiteten. Med grund i 

arbetsförmedlarnas utsagor kan de inte förstås enbart utifrån en integrationsmodell utan 

snarare utifrån en kombination av flera, vilket skulle kunna förklaras genom att samhället 

befinner sig i en ständig förändring och rörelse. I sammanhanget är det även värt att lyfta att 

integration handlar om mer än bara insatser för nyanlända då det snarare handlar om 

ömsesidiga processer som omfattas av hela samhället (Integrationsverket 2004:22).  

10. Avslutande diskussion 

Jag har med hjälp av denna uppsats fått en ökad förståelse för hur arbetsförmedlare ser på 

nyanlända kvinnors förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden. Jag har även fått en 

bild av hur man som arbetsförmedlare värderar arbete i förhållande till målgruppen då det 

tillskrivs stor betydelse samtidigt som jag har fått ökad insikt vilken påverkan arbetslöshet kan 

tänkas ha på individen. Jag har fått uppfattningen att man som arbetsförmedlare inom 

Etableringen eftersträvar ett ökat arbetskraftsdeltagande hos nyanlända kvinnor och i 

intervjuerna har jag fått bilden av att det finns ett visst fokus på inkludering av denna 

målgrupp i det vardagliga arbetet. Jag upplever att arbetsförmedlarna som har varit 

intervjupersoner i denna studie, som möter nyanlända kvinnor dagligen, är väldigt insatta i 

eventuella försvårande faktorer som kan föreligga i etableringsprocessen men även att det 

råder en medvetenhet kring de möjliggörande faktorer som finns. Detta anser jag vara en 

essentiell förutsättning för att tillhandahålla kunderna relevant service i förhållande till varje 

individ och för att skapa förutsättningar utveckling på både individ- och samhällsnivå. 

 

I denna studie har det framkommit att det finns en mängd faktorer som tillskrivs betydelse i 

förhållande till nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Dels faktorer som utgör en 

möjliggörande effekt i sammanhanget men även som utgör en försvårande effekt som går att 

koppla till individuella och samhälleliga förutsättningar i processen. Under intervjuerna som 

genomförts och som tagits upp i analysen har jag kommit fram till att exempelvis 

arbetslivserfarenhet och utbildning, skillnad i samhällsstrukturer, stöd från familjen, socialt 

kapital, språk, syn på kvinnans roll i familj och samhälle, insatser från myndigheter anses ha 
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betydelse. Faktorerna tillskrevs värde och motiverades på olika sätt, dock har jag fått 

förståelse för att det naturligtvis kan vara individuellt och att det kan vara svårt att 

generalisera vad som har betydelse för olika individer. Det har dock blivit tydligt att arbete 

fyller en väldigt stor funktion i etableringsprocessen eftersom det medför struktur och rutiner, 

socialt nätverk, identitet och yrkesroll och att helt enkelt vara och förbli en individ som är 

delaktig i samhället. Att arbete möjliggör att man som nyanländ kvinna eventuellt rör sig på 

fler arenor i samhället och antar andra roller i nya sammanhang.  

 

Vad som enligt mig i har blivit klart i studien är att kommunikation och information är 

essentiellt för att skapa delaktighet då jag anser att god information kan föda kunskap och 

självständighet. Det vill säga information som avser exempelvis vad Arbetsförmedlingen kan 

tillhandahålla kunderna med men även information om vad det svenska samhället i stort kan 

tillhandahålla denna målgrupp med. För att öka möjligheten för nyanlända kvinnor att vara 

aktivt deltagande i samhället och därmed ges en chans till att skapa en god anknytning till 

samhällsliv och arbetsmarknad. Det är av vikt att den första tiden ses som en 

investeringsperiod både från samhällets sida men även från målgruppens, vilket i detta 

sammanhang förutsätter att man tillhandahåller målgruppen med relevant information och 

service. En relevant sammansättning av insatser från arbetsförmedlarnas sida tror jag även 

utgör en viktig förutsättning för att skapa en god relation mellan individ och samhälle. Att 

man med hjälp av olika insatser kan åstadkomma ett ökat samspel med samhället och på så 

vis börja röra sig på fler arenor som kan anses vara gynnsamma för en individ i som befinner 

sig i etableringsprocessen. Jag har fått förståelse för vilken bild av integration som förmedlas i 

arbetsförmedlarnas utsagor då det har blivit tydligt att man kan se både assimilerande och 

kulturpluralistiska drag, dels med koppling till Arbetsförmedlingens arbete men även till 

bilden av individen och samhället överlag. En intressant aspekt i sammanhanget är också hur 

man benämner målgruppen inom myndigheten då jag har fått en bild av att de mest 

förkommande benämningarna är kund, arbetssökande eller sökande. Benämningarna skiljer 

sig avsevärt från andra myndigheter och organisationer inom det sociala arbetets fält. Detta 

kan tänkas skapa en annan bild av målgruppen som användare av samhällets tjänster. Det är 

intressant att reflektera kring vilken bild som skapas av målgruppen i hur man som 

organisation benämner denna. 

 

Genom att intervjua arbetsförmedlare inom Etableringen samt genom att ha redogjort för 

kunskapsläge och teoretiska resonemang ser jag att jag har fått en bild av arbetsförmedlares 
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syn på nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i förhållande till de faktorer som 

anses ha betydelse i processen. Därutöver har jag även fått en bild av hur man som 

arbetsförmedlare ser på arbetets betydelse och funktion för målgruppen. Som avslutande 

kommentar i denna uppsats vill jag skriva att arbetet bakom denna uppsats har vidgat mina 

vyer och gett mig ökad kunskap inom ett område som jag finner vara väldigt viktigt att lyfta. 

Som tidigare nämnts är kunskapsläget inom detta område väldigt begränsat vilket gör att det 

är ett forskningsområde som jag ser är relevant att bedriva vidare forskning kring för att öka 

medvetenheten kring nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden samt kring det arbete 

som arbetsförmedlare bedriver.  
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12. Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 

C-uppsats 

Amanda Sternskog 

 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat inom etableringen? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser arbetet med nyanlända ut och på vilket sätt skiljer det sig mot 

arbetsförmedlingens andra målgrupper? 

 

Inre aspekter 

Personliga förutsättningar: De egna förutsättningarna i form av egenskaper och bakgrund, 

utbildning eller brist på detta, arbetslivserfarenhet eller brist på detta, kulturella aspekter etc. 

 

- Hur ser du att nyanlända kvinnors personliga förutsättningar skapar möjligheter i 

förhållande till deras etablering på arbetsmarknaden? Anser du att dessa tas tillvara 

på? 

- Vilka svårigheter ser du att nyanlända kvinnor möter vid etablering på 

arbetsmarknaden i förhållande till deras personliga förutsättningar? 

- Hur hjälper ni kunderna att arbeta med dessa utmaningar och svårigheter? 

 

Yttre aspekter 

Samhället: Exempelvis hur arbetsmarknaden ser ut, insatser från Arbetsförmedlingen 

och andra samhälleliga aktörer. 

 

- Vilka möjligheter från samhället ser du att nyanlända kvinnor möter när det kommer 

till etablering på arbetsmarknaden? Upplever du att dessa möjligheter tas tillvara på 

från kundernas sida? 

 

- Vilka utmaningar ser du att nyanlända kvinnor möter från samhällets sida när det 

kommer till etablering på arbetsmarknaden? Hur arbetar ni med dessa utmaningar? 
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Arbetets funktion 

- Vilken funktion och betydelse ser du att arbete har eller skulle kunna ha i förhållande 

till nyanlända kvinnor? 

- Vilken påverkan har brist på sysselsättning och arbete på nyanlända kvinnor? 

- Vilka möjligheter medför ett arbete för en människas etablering på arbetsmarknaden? 

 

-  

Övrigt 

- Vilka möjligheter och utmaningar ser du i arbetet med nyanlända kvinnor?  

- Upplever du någon övergripande skillnad i hur ni arbetar med nyanlända kvinnor i 

relation till hur ni arbetar med nyanlända män?” 
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13: Bilaga 2 
Intervjuer inför C-uppsats 

Hej! Mitt namn är Amanda Sternskog och jag studerar till socionom vid Socialhögskolan 

Lunds Universitet. Jag läser min sjätte termin på utbildningen och håller på att skriva min c-

uppsats. Min uppsats kommer att handla om arbetsförmedlares syn på nyanlända kvinnors 

etablering på den svenska arbetsmarknaden och era erfarenheter av att arbeta med denna 

målgrupp. 

 

I den studie jag avser att göra är jag intresserad av att genomföra intervjuer med 

arbetsförmedlare som är verksamma inom etableringen. Detta för att fånga arbetsförmedlares 

syn på arbetet med nyanlända kvinnor inför inträde på svensk arbetsmarknad, som kommer att 

belysas ur ett individ- och samhällsperspektiv. Exempel på vilka teman som kommer att tas 

upp under intervjuerna är bland annat människors inre möjligheter och svårigheter inför 

etablering på arbetsmarknaden samt yttre samhälleliga möjligheter och utmaningar inför 

etablering på arbetsmarknaden. 

 

Intervjuerna kommer att vara i ungefär 40 minuter per intervju. I denna studie kommer 

intervjupersonerna att garanteras anonymitet, det vill säga att ingenting som nämns i 

intervjuerna kommer att kunna härledas tillbaka till intervjupersonerna. Medverkan i studien 

är helt frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

 

Jag hoppas att det finns ett intresse av att delta i min studie, det vore en oerhörd hjälp för mig 

i min uppsats! Jag ser fram emot ett eventuellt möte.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig: 

(Kontaktuppgifter) 

Vid eventuella frågor till min handledare på Socialhögskolan är du välkommen att höra av dig 

till min handledare: 

(Kontaktuppgifter till handledare)  

 

 Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Sternskog 

 


