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Abstract
Women not born in Europe have the highest rates of unemployment in Sweden. These women

have a tough time adjusting in the job market and are being discriminated against for several

reasons, the most prominent reason being their social background, which includes their

cultural and ethnic background. The purpose of this study is to examine the experiences of

women born in countries outside of Europe, and their reflections on how their social

backgrounds affect the assimilation in the Swedish job market. The method in this study is

six qualitative interviews with women born in non-European countries, where these women

tell their experiences regarding the job market in Sweden. The results show that all women

are in a difficult position in the Swedish job market, partly because of their cultural norms

which make it difficult for them to get accustomed to part-time jobs (in their culture, women

are tied to the home and watching the children) and partly because of the discrimination that

they face where their ethnic backgrounds cause unemployment due to stereotypes. They also

do not fulfill the criteria that are necessary for a job in Sweden. According to employers,

language barriers are one of the biggest problems that they face. According to these women,

contacts within the industries and language skills are required for a job in Sweden. This study

also shows that the effort made by the government and other agencies is not enough to help

these women get jobs.

Nyckelord: utomeuropeiskt födda kvinnor, reguljär arbetsmarknad, arbetslöshet,

intersektionalitet, hierarkisk ordning, kön, etnicitet.
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1. Problemformulering
Arbetslivet och arbetsmarknaden är viktiga områden för att individer ska kunna delta i

samhället och få de möjligheter de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar och

uppnå ekonomisk trygghet i sin tillvaro (Kamali, 2005a). Dock tyder tidigare forskning på att

människor med utländsk bakgrund är underrepresenterade på arbetsmarknaden och möter

svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden, vilket gör att en del av dessa

individer befinner sig utanför arbetsmarknaden och har ekonomiskt bistånd som

försörjningskälla (Franzen, 2001). Situationen är ännu svårare för utrikesfödda kvinnor. År

2016 var 27 procent av utrikesfödda kvinnor i åldrarna 16–64 år utanför arbetsmarknaden

vilket kan jämföras med att 17 procent utrikesfödda män respektive 16 procent inrikesfödda

kvinnor stod utanför arbetsmarknaden (Jansson, 2020). Arbetsförmedlingen redovisar i sin

prognos för hösten 2019 att arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor är märkbart hög både

jämfört med utrikes födda män och inrikes födda kvinnor (ibid.). Trots att målsättningen för

arbetsmarknadspolitiska insatser är att bidra till att skapa ett jämställt samhälle där alla har

samma möjligheter att vara delaktiga i arbetslivet, har utrikesfödda kvinnor fortfarande inte

samma villkor och förutsättningar som andra (Eriksson, 2019; Jansson, 2020).

SOU (2012:9) visar att den låga sysselsättningsgraden hos utrikesfödda personer inte beror på

bristande vilja att arbeta och dessa personer söker arbete mer intensivt än inrikesfödda.

Utrikesfödda personer har således en mer positiv inställning till arbete än vad arbetssökande

inrikesfödda personer har (SOU, 2012:9). Svårigheterna för utrikesfödda personer att etablera

sig på arbetsmarknaden kan förklaras utifrån faktorer som språkkunskaper, vistelsetid i

Sverige, tidigare utbildningsnivå och social bakgrund, vilket omfattar främst deras religion

och etnicitet (Jansson, 2020; Franzén, 2001). Dock är det inte endast dessa faktorer som

försvårar utrikesfödda personers etablering på arbetsmarknaden. Utrikesfödda som har läst en

helt ny utbildning i Sverige har fortfarande svårigheter att få arbete (Kamali, 2005b). Kamali

(2005b) skriver att problemet inte ligger i svårigheter med att få en anställning, utan i vilka

typer av arbeten och anställningsformer som är tillgängliga. Praktikplatser och anställningar

kopplade till någon form av bidrag under en begränsad tid är oftast de arbeten som är

tillgängliga för personer med utländsk bakgrund, vilket innebär att en stabil etablering på den

reguljära arbetsmarknaden beror mycket på vilken etnisk bakgrund individen har (ibid.).
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Tidigare studier som undersöker faktorer som påverkar utrikesfödda kvinnors

etableringsmöjligheter, situation på arbetsmarknaden samt deras förhållningssätt till

arbetsmarknadsinsatser bygger i stor utsträckning på kvantitativ data (se t.ex. Statskontoret,

2018:3; Jansson, 2020; Eriksson, 2019), vilket gör att det finns bristande kunskap om

utrikesfödda kvinnors egna erfarenheter, framförallt utomeuropeiskt födda kvinnors egna

reflektioner och personliga erfarenheter av sin situation på arbetsmarknaden. Denna

kunskapslucka är anledningen till att jag valde att fokusera på utomeuropeiskt födda kvinnor.

Därutöver pekar tidigare forskning även på att utomeuropeiskt födda personer är den grupp

vars etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden är mest begränsad i Sverige (Kamali, 2005b).

Således är ambitionen med denna studien att bidra med ytterligare kunskap till existerande

studier genom att lyfta fram utomeuropeiskt födda kvinnors egna reflektioner kring sin

etablering på arbetsmarknaden. Urvalet av kvinnor har gjorts på en kommunal verksamhet

som hjälper utomeuropeiskt födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Etableringen

på den reguljära arbetsmarknaden är ett komplext fenomen då den påverkas av flera faktorer

för personer med utländsk bakgrund, framförallt för kvinnor från utomeuropeiska länder

(Franzen, 2001; Eriksson 2019; Jansson, 2020; Neergaard, 2006). Dessa faktorer är språk,

vård av barn, utbildningsnivå, diskriminering och brister i arbetsmarknadspolitiska insatser

(ibid.). För att utveckla mer kunskap om detta komplexa fenomen kommer jag med mina

frågeställningar utforska utomeuropeiskt födda kvinnors erfarenheter av

etableringsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden.
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1.1 Syfte

Syftet är att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors erfarenheter av den svenska reguljära

arbetsmarknaden i förhållande till deras sociala bakgrund samt deras erfarenheter av

arbetsmarknadspolitiska insatser.

1.2 Frågeställningar

1. Hur beskriver utomeuropeiskt födda kvinnor sina erfarenheter av etablering

på den reguljära arbetsmarknaden?

2. Hur beskriver utomeuropeiskt födda kvinnor hur deras sociala bakgrund

påverkar deras etablering på den reguljära arbetsmarknaden?

3. Hur beskriver utomeuropeiskt födda kvinnor sina erfarenheter av de

arbetsmarknadspolitiska insatser som ett sätt att främja deras etablering på

den reguljära arbetsmarknaden?

6



1.3 Definitioner av begrepp

Utomeuropeiskt födda kvinnor: Utomeuropeiskt födda kvinnor är kvinnor som inte är

födda i europeiska länder (Statskontoret, 2018:3). Inom denna studie behandlar jag

utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.

Personer med utländsk bakgrund: Personer som har invandrat till Sverige eller personer

som är födda i Sverige med föräldrar som är födda utomlands (minst en förälder är född

utomlands) (Ds, 2000: 43).

SFI-utbildning: Vardagligt refererat som ”svenska för invandrare”, är SFI en svensk

utbildning som består av olika delkurser som ges till samhällsinvånare som ej har svenska

som modersmål (Carlson, 2017). Det är inte en renodlad arbetsmarknadspolitisk insats utan

ges i syfte att individer ska kunna få bättre kunskap i det svenska språket och få möjlighet till

arbete i framtiden samt att dessa personer ska lära sig om svensk kultur för att utöka deras

sociala kapital.

Arbetspraktik: Den är en arbetsmarknadspolitisk insats som inte är en anställning utan ger

möjlighet för en person att prova på ett arbete utifrån dennes behov i syfte att få

arbetslivserfarenhet inom ett yrke och att öka möjlighet för arbete (Arbetsförmedlingen,

2021).

Extratjänst: Är en anställningsform som ges till personer som har varit arbetslösa under en

längre tid, vilket är en vanlig anställningsform hos nyanlända som är inskrivna på

Arbetsförmedlingen och har varit arbetslösa en längre tid. Den är en chans för personer att

komma in i arbetslivet. För att bli berättigad till extratjänst finns ett antal kriterier som en

måste uppfylla för att bli berättigad.  Extratjänst är ofta en tidsbegränsad anställning som

gäller i ett år och ger ej rätt till ersättning från A-kassa vid eventuell arbetslöshet efteråt

(Arbetsförmedlingen, 2021).

Vikariebanken: Det är ett system som vänder sig till alla korttidsvikariat inom skol- och

förskola samt vård och omsorg. Genom detta system kan vikarier bokas snabbt vid frånvaro

av ordinarie personal på arbetsplats och en behöver lämna sitt intresse för att arbeta som

vikarie (Vikariebanken, 2021).
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2. Kunskapsläge
Nedan presenteras ett antal tidigare studier om hur utrikesfödda kvinnors situation är på

arbetsmarknaden med fokus på faktorer för utrikesfödda kvinnors problematik med att träda

in och etableras på den reguljära arbetsmarknaden, vilket är relevant för min studie. Sökning

efter tidigare forskning skedde i olika databaser såsom LUBsearch, LUBCat samt LIBRIS

genom Lund Universitet bibliotekskatalog. Tidskrifter för genusvetenskap, vetenskapliga

artiklar söktes även via sökmotorerna Google och Google Scholar. Dessa sökningar fick ett

stort antal träffar och avgränsningar behövdes. Dessa avgränsningar var att vetenskapliga

artiklar som har genomgått granskning (peer review) valdes. I studien har även några statliga

offentliga utredningar använts, som var resultat av sökning som gjordes via Google.

Sökorden som användes i majoriteten av sökningarna var Kvinnor (Women), utomeuropéer,

invandrare (immigration), arbetskraft*, utländska kvinnor, arbetsmarknaden (Labor market),

gender (genus), samt etnicitet.

Med dessa tidigare studier och forskning har jag lyckats strukturera ett antal frågor i

intervjuguiden för att fånga upp relevant information, vilket resulterar i att studiens analys

struktureras utifrån samma underrubriker som detta avsnitt. En stor del av den tidigare

forskningen bygger på kvantitativa studier för att undersöka faktorer som påverkar utrikes

födda kvinnors arbetsmöjligheter, vilket innebär att det finns kunskapsluckor kring

utomeuropeiskt födda kvinnors egna åsikter, upplevelser och erfarenhet av sin situation på

arbetsmarknaden. Tidigare forskning har stor betydelse då den ger oss en bild av olika

faktorer (språk, vård av barn, utbildningsnivå, diskriminering och bristande offentliga

insatser) som försvårar utrikesfödda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

2.1 Etableringsmöjligheter och könsskillnader

I Statens offentliga utredning (2012:9) framkommer det att utrikesfödda kvinnor i stor

utsträckning tar ut föräldrapenningdagar då de har större ansvar för barnomsorg och det

obetalda hushållsarbetet än utrikesfödda män, vilket resulterar i att dessa kvinnor upplever

svårigheter med att kombinera ett förvärvsarbete med familjebildning. Att ha fler än ett barn

utgör svårigheter för dessa kvinnor att tidigt etablera sig på arbetsmarknaden (ibid.). De los

Reyes (2002:39f) förklarar att den tradition och kultur som individen är uppväxt med och bär

med sig från sitt ursprungsland skiljer sig från de svenska normerna och värderingarna.

Kulturella värderingar spelar en stor roll i synen på kvinnliga respektive manliga uppgifter i
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en familj, där de som ett par ägnar sig åt olika sysselsättningar (ibid.). Det finns kulturella

föreställningar om den traditionella kvinnorollen i en familj som är bunden till hushållsarbete

och barnomsorg, män är istället mer yrkesverksamma (ibid.). Således skriver De los Reyes

(2002:40) att ett lågt arbetskraftsdeltagande bland utomeuropeiska kvinnor kan vara

kulturspecifikt betingat, där det inte är vanligt i hemländerna att kvinnorna är ute på

arbetsmarknaden.

2.2 Ursprungsland, etnicitet och kapitalformer

En annan förklaring till varför utomeuropeiskt födda kvinnor drabbas mer av arbetslöshet än

kvinnor med andra bakgrunder är individens humankapital och ursprungsland (Statskontoret,

2018:3). Flera studier har visat att utomeuropeiskt födda personer bär med sig sämre

förutsättningar än andra grupper att träda in på arbetsmarknaden, såsom bristande

språkkunskaper, låg utbildningsnivå och bristande arbetslivserfarenhet (ibid.). Svaga sociala

kontakter, hälsoproblematik och vistelsetid är också hinder för utrikesfödda kvinnors

arbetsmöjligheter (Jansson, 2020:12). Flera studier (Jansson 2020; Statskontoret, 2018:3;

Franzén, 2001) understryker att det svenska språket är en central faktor för anställning på den

svenska arbetsmarknaden.  En internationell studie presenterade att invandrade personer som

föds i utomeuropeiska länder har ett språk som är helt annorlunda från det svenska språket,

vilket gör att det blir svårare för dem att träda in i arbetslivet än för de personer som

invandrat från europeiska/nordiska länder, där språket är nära besläktat med svenska

(Helgertz, 2013:441f).

Majoriteten av utomeuropeiskt födda kvinnor bär oftast med sig begränsad

arbetslivserfarenhet och/eller förgymnasial utbildning, där många av dem är analfabeter

(Statskontoret, 2018:3). Flytt till ett nytt land innebär även att individens humankapital

minskar i värde, där många utrikesfödda med universitetsutbildning har svårt att få

anställning eftersom deras arbetslivserfarenhet inte alltid kan matchas på den svenska

arbetsmarknadens kontext (ibid.).  Kamali (2005b:26) skriver att problemet inte bara handlar

om invandrade personers förmåga att få ett arbete, utan inkluderar även vilken arbetsform

som är tillgänglig för personer med utländsk bakgrund. Praktikplatser och anställningar under

en begränsad tid är oftast de arbeten som tilldelas dem med utländsk bakgrund (ibid.). Kamali

(2005b:45) menar att etableringen på arbetsmarknaden är instabil beroende på vilken etnisk

bakgrund individen har. Städning, biträdesyrken inom vård och omsorg samt inom kök och

restaurang är yrken som ligger i topp för invandrarkvinnor (ibid.). Utländska kvinnor är
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överrepresenterade bland de kortvariga anställningsformerna och bland låg yrkesstatus såsom

lokalvård samt vård och omsorg, där de har begränsade möjligheter att utveckla sina

färdigheter på arbetsplatsen. Jämfört med inrikesfödda kvinnor sitter de fast på de lägsta

hierarkiska positionerna på arbetsmarknaden (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006).

2.3 Arbetsgivares informella krav och diskrimineringen

Statskontoret (2018:3) har visat att den strukturella omvandlingen som skett på

arbetsmarknaden inte enbart har lett till att ställa krav på formell kompetens och utbildning,

utan har även ökat vikten av informella kompetenser. Neergaard (2006) skriver att social

kompetens är ett krav som ställs i samband med arbetsförmedling och rekrytering, och för att

få ett arbete är det en förutsättning att svensk kultur och svenskt humankapital införlivas. Det

tar lång tid att lära sig sociala koder, och studier visar att utomeuropeiskt födda kvinnor har

sämre kunskap om underförstådda sociala regler som finns i Sverige (Hertzberg, 2006:181).

Att ställa krav på goda språkkunskaper, formell kunskap samt kunskap om sociala koder och

organisationskultur innebär att trösklarna in på arbetsmarknaden är förhållandevis höga

(Jansson, 2020:11).

Flera studier (Statskontoret 2018:3; Kamali, 2005a; SOU 2012:9) har visat att det sker olika

diskrimineringsformer på den svenska arbetsmarknaden gentemot utomeuropeiskt födda

personer och därmed försvåras deras möjligheter till att träda in och etableras på

arbetsmarknaden. Personalansvariga med institutionell makt som kallas för grindvakter

antagna i den privata eller offentliga organisationen spelar en betydande roll för

diskriminering av individer med utländsk bakgrund (Neergaard, 2006, Kamali, 2005a). Det

finns en preferensbaserad diskriminering som inträffar när arbetsgivaren medvetet eller

omedvetet väljer bort en arbetssökande, oavsett vilken kompetens personen har, i relation till

etnicitet, religion och utseende, utifrån arbetsgivarens eller kunders preferenser (SOU,

2012:9). Exempelvis har kvinnor i hijab det svårare än andra att få anställning på grund av sin

klädsel (Hertzberg, 2006). Kamali (2005b) resonerar att arbetsgivare ofta använder språket

som en ursäkt för varför personer med utländsk bakgrund väljs bort. Författaren menar att

bedömning av personens kunskap i det svenska språket relateras till dennes hudfärg,

utseende, klädsel och även deras utländska namn (ibid.).

Det finns även informationsbaserad diskriminering som inträffar när arbetsgivare samlar in

information om en arbetssökande. De utgår i sitt val i anställningsprocessen från antaganden
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om den utbildning och kompetens som utrikesfödda kvinnor har i relation till inrikesfödda

kvinnor, där arbetsgivare i många fall föredrar inrikesfödda kvinnor vid anställningar (då de

besitter formell och informell kompetens) (SOU, 2012:9). Motiveringen till denna typ av

diskriminering är att utrikesfödda kvinnor tillhör en etnisk minoritet eller kommer från

utvecklingsländer (ibid.).

Det finns även en typ av diskriminering som är inbäddad i rutiner och organisationers

funktioner och normer, vilket underlättar för personalansvariga i organisationen att

diskriminera och exkludera vissa grupper (Kamali, 2005a; Neergaard, 2006). Carlson (2017)

skriver att SFI-deltagare inte bara får möjligheter till anställning i framtiden utan även

upplyser dem om de olika svenska värderingarna och normerna. Författaren menar att

SFI-utbildningen är ett av samhällets institutionella arrangemang som leder till att det

utformas en konstruktion av två olika kategorier; invandrare och svensk (ibid.).

2.4 Arbetsmarknadspolitiska insatser och konsekvenser

Etableringsreformen infördes år 2010 för nyanlända invandrare med uppehållstillstånd och

gav dem rätten att delta i olika etableringsinsatser. Sedan reformen har Arbetsförmedlingen

fått det samordnande ansvaret för etableringsinsatser (Eriksson, 2019:19). För att kartlägga

vilken utbildning eller insats en individ är i behov av upprättar Arbetsförmedlingen en

etableringsplan tillsammans med individen enligt dennes utbildningsnivå och

arbetslivserfarenhet (Jansson, 2020). Studier har visat att de individer som gått med på

etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen har fått sin kompetens validerad i en för liten

utsträckning (Statskontoret, 2013:6). Dessutom valideras utrikesfödda kvinnors förmåga

inom kvinnodominerade yrken och de erbjuds insatser i mindre utsträckning än utrikesfödda

män (ibid.).

Utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden har flera olika behov i stor

omfattning och ser olika ut för olika individer (Statskontoret, 2018:3). Etableringsinsatser och

arbetsmarknadsåtgärderna har inte alltid utgått från individens förmågor och behov utan är

vanligtvis utformade utifrån de stereotyper och föreställningar som finns om målgruppens

behov snarare än målgruppens faktiska behov, vilket leder till att insatserna i många av fallen

blir olämpliga, och därmed inte hjälper personer med utländsk bakgrund att få ett arbete

(Thomsson & Hoflund: 2000). Kommuners och myndigheters insatser försöker vid

bedömning av kvinnors kompetens alltid förstärka de kulturella normerna och värderingarna
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som råder i de utomeuropeiska länderna (Eriksson 2019:35). Inom dessa kulturer är mannen

oftast överhuvud och representerar kvinnan i en familj (ibid.). För att öka jämställdhet

behöver myndigheter och kommuner ställa likadana krav på utomeuropeiskt födda kvinnor

som på andra målgrupper gällande deltagande i olika typer av insatser (ibid.).

Statskontoret (2018:3) förklarar att etablerings-/kommunala insatser inte identifierar de

talanger och kompetenser som finns hos utomeuropeiskt födda kvinnor i tillräckligt stor

omfattning, vilket medför en svag självkänsla hos dessa kvinnor. Eriksson (2019:46) skriver i

sin studie att individer som kommer till Sverige med höga förhoppningar och hög motivation

kommer att påverkas negativt om insatserna inte upplevs som meningsfulla.
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3. Teoretisk referensram
I följande avsnitt kommer jag att presentera studiens teoretiska referensram, intersektionalitet,

som omfattar flera kategorier såsom kön, etnicitet, ras, klass, och sexualitet. Således

introduceras avsnittet med en övergripande presentation av denna teoretiska referensramens

utgångspunkt och därefter kommer ett antal kategorier och begrepp som är relevanta för

denna studie presenteras.

Det empiriska materialet som behandlas i denna studie är komplext och det kommer att

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen intersektionalitet. Således har det

empiriska materialet lett till valet av intersektionalitet, vilken används för att öka kunskapen

om tröskeln för utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden. Intersektionalitet som

teoretisk referensram kommer att användas för att undersöka olika anledningar som

upprätthåller en maktordning utifrån en rad olika aspekter. Denna maktordning kan återfinnas

mellan intervjupersoner som medverkar i denna studie, mellan intervjupersonerna och de män

som inte är födda i europeiska länder, mellan intervjupersonerna och svenskfödda kvinnor

och mellan intervjupersonerna och deras arbetsgivare. Dessa maktordningar kommer att

förhålla sig till etablering på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån dessa aspekter utmärks

tre viktiga kategorier i mitt empiriska material, och dessa är kön, klass, och etnicitet.

Intersektionalitet hjälper mig således att identifiera maktordningspositioner samt förstå hur

kön, klass och etnicitet hos mina intervjupersoner samspelar och påverkar etableringen på

den reguljära arbetsmarknaden.

3.1 Intersektionalitet

Begreppet intersektionalitet härstammar från engelskans intersection, som betyder korsning

eller skärningspunkt (Mattsson, 2015:19).  Centrala kategoriella begrepp som denna

teoretiska referensram vilar på är kön, klass och etnicitet, vilka är kategorier som inte är

isolerade från varandra, utan samverkar, påverkar varandra och i sin tur skapar underordning

och överordning i olika kontexter (De los Reyes & Mulinari, 2005; Ahrne, 2019).

Intersektionalitet har sitt ursprung i kritiken mot den ”vita” hegemoniska feminismens

artikulering (ibid.). Teorin utmanar att ojämlikhet inte endast grundar sig på könsmässiga

kategorier och innefattar även föreställningar om ras /etnicitet och klass (De los Reyes &

Mulinari, 2005; Matsson, 2015). Intersektionalitet handlar om maktordning, ett viktigt

teoretiskt redskap som används för att analysera och uppmärksamma hur överordning och
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underordning upprätthålls i relation till de olika kategorier som intersektionalitet vilar på

(Ahrne, 2019).  Dessa kategorier vävs samman och samspelar och påverkar varandra och i sin

tur skapar en maktordning. Exempelvis kan en klasskategori ha större relevans i ett

sammanhang, medan kön kan ha större betydelse i ett annat sammanhang (Mattsson,

2015:19).

3.2 Kön som kategori

Kön är inte biologiskt och fixerat i kvinnors och mäns kroppar, utan det konstrueras genom

socialisation och uttrycks olika i olika kontexter. Hur kön uppfattas och vilka föreställningar

de är kopplade till varierar i olika sociala, historiska och kulturella sammanhang. Kön

konstrueras genom att repetera handlingar som är könsgörande och genom att leva upp till

föreställningar om normer som finns kring femininitet och maskulinitet (Mattsson, 2015). På

liknande sätt beskriver Evertsson (2019) att kön är ett socialt skapande som innebär att vi

ständigt riskerar att utvärderas enligt normer, även om vi inte önskar att leva upp till dessa

normer. Skillnader mellan kvinnor och män är således inte endast biologiska, utan

konstrueras även socialt (Evertsson, 2019). Kön är ett utfall av hur vi medvetet eller

omedvetet agerar (ibid.). Det finns föreställningar kring hur kvinnor och män är, agerar och

klär sig, vilket kan medföra att vi gör olika livsval till följd av detta (Evertsson, 2019). Vad

kvinnor och män arbetar med och vilka uppgifter som kodas som kvinnliga respektive

manliga är en effekt av kulturella aspekter kring könsföreställningar samt de föreställningar

som finns kring biologiska skillnader. Det finns även föreställningar kring att en individ som

har en viss könsroll inte kan utföra arbete som är utformad för andra könsroller (Mattsson,

2015). Exempelvis kan en familj utformas av att kvinnor tar ansvar för oavlönat

hushållsarbete och barnuppfostran, och män är familjeförsörjare (Mattsson, 2015).

Överträdande mot den rådande samhällsordningen och normerna riskerar att en ifrågasätts,

och dessa föreställningar bidrar till att vi konstruerar kön (Mattsson, 2015; Evertsson, 2019).

3.2.1 Isärhållandets princip och mannen som norm

Samhällsstrukturer präglas av könskonstruktion som upprätthåller en maktordning och

ojämlikhet mellan kvinnor och män (Mattsson, 2015). Mattsson (2015) refererar till

Hirdmans teori om genussystem, där Hirdman beskriver att samhället ordnas utifrån två

principer; den ena är isärhållandets princip och den andra är mannen som norm.

Isärhållandets princip innebär att könen kontinuerligt hålls isär, kvinnor och män gör och har
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olika arbetsuppgifter och de befinner sig på olika platser i samhället (ibid.). Mattsson (2015)

skriver att mannen är normen, vilket innebär att kvinnliga och manliga beteenden och

egenskaper fördelas i hierarkiska strukturer där det manliga oftast värderas högre än det

kvinnliga (Mattsson, 2015; Evertsson, 2019). Den hierarkiska dimensionen innebär att det

ena könet, man, är normen och det andra könet, kvinna, är en avvikelse från denna norm

(Evertsson, 2019).

3.3 Klass som kategori

Klass är ett samhällsvetenskapligt begrepp som inte enbart handlar om ekonomisk ojämlikhet

utan genomsyrar vår vardag på olika plan (Mattsson, 2015). Vi präglas av den klassposition

som vi växer upp i och erhåller uppfattning och kunskap utifrån den klass vi växt upp i

genom hela livet (Svalfors, 2019). Individer betraktar sig själva som tillhörande en viss klass,

som i sin tur påverkar individens identitet (Mattsson, 2015). Klass har betydelse för hur vi

upplever oss själva och uppmuntrar till ett ”vi” och ”dem”-tänk (Mattsson, 2015).  Klass är

en konstruktion som skapas och upprätthålls av människor genom stereotyper och

föreställningar om andra grupper av människor i samhället (Mattsson, 2015). Vilken

klassposition en individ har utvecklas utefter de risker som individen kan utsättas för och

vilka resurser den har tillgång till (Svallfors, 2019). Svallfors (2019) skriver att vägen till

högre klassposition på arbetsmarknaden går via högre utbildning, det vill säga vilka

utbildningsval man gör avgör individens klassposition på arbetsmarknaden.

3.3.1 Kapitalformer

En individs klassposition beror på hur de olika kapitalformerna ser ut hos en person. Det

finns kulturella,sociala, ekonomiska och symboliska kapital (Mattsson, 2015:75). Ekonomiskt

kapital handlar om olika former av ekonomiska faktorer. Kulturella kapital avser olika former

av kulturella aspekter, bland annat smak och åsikter, religion, film och musik och även i form

av utbildning (ibid.). Socialt kapital innefattar ens sociala nätverk och kontakter, vilket har

betydelse för bland annat hur en individ kommer ut på arbetsmarknaden (ibid.). Symboliskt

kapital handlar om de kapitalformerna vars värde inte kan värderas likadant i olika

sammanhang, det vill säga att de olika kapitalformerna har olika värden i olika sammanhang

och i olika miljöer (Mattsson, 2015). Ett symboliskt kapital kan komma i form av en

akademisk examen (utbildning) som är värdefull vid universitet men kanske inte lika

värdefull i en praktisk arbetsmiljö(ibid.).
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3.4 Etnicitet som kategori

Etnicitet är ett begrepp som inte är helt enkelt att avgränsa, och är en kategori med ett

förklaringsvärde som alltid används tillsammans med begreppet kulturell identitet i

samhällsdebatten för att förklara vissa beteenden och egenskaper (Serhede, 2019). Etnicitet

uttrycks genom att man talar om kulturmöten och social gränsdragning mellan ett “vi och

dem”-tänk (Mattsson, 2015).  Etnisk samhörighet skapas inte enbart i relation till ekonomisk,

kulturell eller språklig samhörighet, utan även i relation till en gemenskapskänsla, som ligger

till grund för att uppleva utanförskap och marginalisering i ett samhälle (Mattsson, 2015;

Serhede, 2019). Kultur handlar om de normer och värderingar som styr och skapar ett

gemensamt beteende i en grupp, medan etnicitet handlar om en känsla av identitet och

grupptillhörighet (Mattsson, 2015). Således innebär det att kulturbegreppet är förhållandevis

brett jämfört med etnicitetsbegreppet, men båda begreppen kultur och etnicitet används ofta i

relation till varandra. Detta då de avser en grupps gemensamma normer och värderingar

(ibid.), vilket skiljer sig från de kapitalformer som nämndes ovan, och handlar om den

enskilde individens kulturella kapital, vilket innefattar olika aspekter, bland annat att ha

tillgång till en utbildning (Mattsson, 2015).

3.4.1 Stereotypifiering

Stereotypifiering handlar om att bilder och föreställningar skapas om en viss grupp genom att

tillskriva en viss egenskap till denna grupp som därefter kommer representera hela gruppen,

vilket leder till att den gruppen blir och kommer att vara identifierad eller fastställd på visst

sätt (Mattsson, 2015).
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4. Metod
Detta avsnitt presenterar den metod som jag anser vara passande för denna studie. Följande

underrubriker inkluderar studiens tillvägagångssätt, med bland annat; Metodval, en

semistrukturerad intervjuguide, urval och tillvägagångssätt, intervjugenomförandet,

tillförlitlighet, bearbetning och analys, och forskningsetiska överväganden.

4.1 Metodval

För att samla in empiriskt material som underlag för min studie har jag utfört kvalitativa

intervjuer. Utifrån mina forskningsfrågor ville jag få tillgång till utomeuropeiskt födda

kvinnors erfarenheter av och synsätt på olika fenomen relaterade till etablering på den

reguljära på arbetsmarknaden, vilket innebär att den kvalitativa metoden är passande (Ahrne

& Svenssons, 2015). Kvalitativ forskning kännetecknas av flexibilitet och följsamhet utefter

intervjupersoners svar, vilket är en fördel då jag vill få en bredare och mer nyanserad bild av

intervjupersonernas upplevelser och deras syn på frågan (Bryman, 2018).

Studiens utförande med urval, rekrytering av intervjupersoner, intervjuförberedelser,

genomförande och analysprocess är tidskrävande. Denna studie är präglad av en begränsad

tidsram, vilket innebär att urvalet är begränsat och att det är svårt att generalisera resultaten.

Jag har intervjuat utomeuropeiskt födda kvinnor som befinner sig inom en kommunal

verksamhet som är ett projekt som bara riktar sig till utrikesfödda arbetslösa kvinnor.

Anledningen till att jag har valt detta uppsatsämne är att jag gjorde min praktik på

Arbetsmarknadsförvaltningen. Då kom jag i kontakt med arbetslösa och uppmärksammade

att det var fler kvinnor än män, framför allt de som är födda i utomeuropeiska länder, som har

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Kvinnorna stod utanför arbetsmarknaden och hade

försörjningsstöd under flera år, trots att de erbjudits och deltagit i flera olika samhällsinsatser

med syfte att komma ut på arbetsmarknaden. Den kommunala verksamheten är en

arbetsmarknadspolitisk åtgärd som särskilt riktas till utomeuropeiska arbetslösa kvinnor som

står utanför arbetslivet. Syftet med verksamheten är att dessa kvinnor ska förbättra sina

etableringsmöjligheter. Utifrån dessa resonemang väcktes ett intresse hos mig att undersöka

vilka erfarenheter utomeuropeiskt födda kvinnor har av etablering på den reguljära

arbetsmarknaden i förhållande till sin sociala bakgrund samt deras erfarenhet av

arbetsmarknadspolitiska insatser.

17



4.1.1 En semistrukturerad intervjuguide

Innan jag formulerade intervjuguiden läste jag flera tidigare studier, vilket gav en

övergripande bild av hur utrikesfödda kvinnors situation ser ut på arbetsmarknaden. Därefter,

för att kunna ta mig an specifika frågeställningar använde jag mig av en semistrukturerad

intervjumetod som utgångspunkt i studien (Bryman, 2011:416). En semistrukturerad intervju

är en kvalitativ intervjumetod som utgår från tydligt formulerade uppsättningar av teman,

dock behöver denna intervjuguide inte följas noggrant och intervjupersonerna är fria att

besvara frågorna fritt och intervjuaren kan ställa följdfrågor (Bryman, 2011:415). Jag har

använt mig av denna metod då denna mer flexibla intervjuguide ger fler möjligheter för

intervjupersonerna att utforma svaren själva (Bryman, 2018:563). Detta ger även

intervjupersonerna möjlighet att berätta om sina upplevelser och uppfattningar utan att binda

sig till ett specifikt tema (ibid.).

Denna studie är indelad i ett antal förutbestämda teman. Det första temat behandlar bakgrund

och familjesituation, där frågor gällande barn, ursprungsland, vistelsetid i Sverige, antal år

som arbetslös, etc. kan lyfts fram. Resterande teman behandlar utbildningsnivå (i Sverige och

hemlandet), arbetslivserfarenhet (i Sverige och hemlandet) kulturella värderingar, samt

upplevelser av samhällsinsatser. Dessa teman öppnar upp för hur dessa kvinnor upplever sin

omgivning och sitt liv (Bryman, 2011:419).  Jag utförde en pilotintervju med en av

respondenterna, vilket var ett bra sätt att tydliggöra hur mina frågor uppfattas och gav

utrymme att utveckla tankegångarna under intervjuns gång (Eriksson- Zetterquist & Ahrne,

2015:44). Under pilotundersökningen visade det sig att vissa frågor behövde omformuleras

då de var lätta att missuppfatta. Bryman (2018:332) skriver att pilotundersökning är viktig att

utföra för att säkerställa att intervjufrågor fungerar som man tänkt sig.

4.1.2 Urval och tillvägagångssätt

Urvalet i denna studie är ett målstyrt urval, eftersom jag utgår från ett antal uppställda

kriterier. Dessa kriterier är att intervjupersonerna ska vara kvinnor samt vara födda i ett

utomeuropeiskt land. Dessa kriterier valdes ur forskningsfrågorna. Detta urval är målstyrt, då

urvalskriterier måste följas för att besvara forskningsfrågorna, (Bryman, 2018:496). Utifrån

dessa kriterier rekommenderade vissa intervjupersoner andra intervjupersoner som passar i

denna studie, vilket är ett snöbollsurval och är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval

(intervjupersoner rekommenderar andra intervjupersoner) (ibid.). Således består studien av

två olika urvalstyper, målstyrt urval kompletterat med ett snöbollsurval.
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Min urvalsgrupp består av sex utomeuropeiskt födda kvinnor. Dessa kvinnor är /har varit

deltagare i en kommunal verksamhet som avser höja deras etableringsmöjligheter. Fyra

kvinnor står utanför arbetslivet och två andra blev nyligen anställda, den ena med

tidsbegränsad anställningsform och den andra med extratjänst (se ovan under “definition av

begrepp”). De två sistnämnda är de kvinnor som rekryterades via snöbollsurvalet.

Jag var intresserad av att intervjua utomeuropeiskt födda kvinnor eftersom dessa kvinnor bär

med sig erfarenheter från arbetsmarknaden samtidigt som deras vardag präglas av

utomeuropeiska kulturers erfarenheter. Under datainsamlingen visade det sig att

intervjupersonerna har bott i Sverige i minst 20 år (förutom en kvinna som endast har bott i

Sverige i 6 år), vilket är positivt då de har samlat på sig en lång erfarenhet kring sina

möjligheter för etablering på den reguljära arbetsmarknaden. Alla dessa kvinnor i mitt urval

är/ har varit deltagare i samma kommunala verksamhet och har olika sociala bakgrunder.

Under min praktikperiod under socionomutbildningen har jag lärt känna dem som leder den

kommunala verksamheten varifrån mitt urval rekryterades. Jag talade med personalansvarig

för den kommunala verksamheten angående ett besök gällande denna studie, och fick

tillåtelse att besöka verksamheten och rekrytera potentiella intervjupersoner.

Under mitt samtal med den verksamhetsansvariga framkom att det fanns två olika grupper

som vänder sig till denna verksamhet. Den ena gruppen har språksvårigheter som gör att de

står utanför arbetsmarknaden och den andra gruppen är där av olika oklara anledningar, som

gör att de står utanför arbetsmarknaden, vilken är den grupp som jag valde att studera då

deras erfarenheter var mer utspridda och därmed öppnade upp för ett bredare empiriskt

material (Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015:40). Vidare skriver Eriksson- Zetterquist och

Ahrne (2015:40) att forskaren måste försäkra sig om att det inte förkommer bias i urvalet,

som att exempelvis en verksamhet väljer ut individer för att ge positiv bild av sin verksamhet.

Samarbetet med organisationsansvarig har skett, inte i syfte att hen ska välja ut personer som

ska intervjuas för min studie, utan i syfte att resonera kring hur organisationen ser ut och

vilka grupper de hjälper.

Jag befann mig i den kommunala verksamheten när kvinnorna var på plats, vilka inte var

många under det tillfället jag var där. Jag frågade kvinnorna som var på plats om de hade

bekanta inom samma verksamhet som hade kunnat tänka sig delta i en intervju. Samtliga

kvinnor hjälpte mig att komma i kontakt med två andra kvinnor, där den ena precis hade fått
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en anställning och den andra var arbetslös. Dessa två kvinnor deltog också i den kommunala

verksamheten med de andra kvinnorna.

Besöket inleddes med en presentation av mig själv samt information om studiens syfte samt

att de kunde avsluta sin medverkan i denna studie när de önskade. Intervjupersonerna ansåg

att en intervju på plats var för hektiskt, och uppgav sina hemadresser och telefonnummer, och

intervjuernas plats bestämdes därefter. Vid intervjutillfällena tog jag med mig bullar för att

uttrycka uppskattning för att de deltog i studien.

4.1.3 Intervjugenomförandet

Två intervjuer ägde rum på den kommunala verksamheten i ett enskilt rum och resterande

intervjuer ägde rum hemma hos intervjupersonerna enligt deras önskan. Intervjuer

genomfördes enskilt i cirka 55 minuter. Enskilda intervjuer och den miljö som de genomförs i

har stor betydelse för hur en informant formulerar och uttrycker sina känslor. Eftersom mitt

syfte är att fånga upp individens egna reflektioner och uppfattningar, var det av särskild vikt

att tänka på intervjumiljön. Intervjun ägde rum i avskilda rum i en lugn och ostörd miljö,

vilket bidrog till en trygg miljö (Bryman, 2018:566). Innan varje intervju sattes igång

informerades intervjupersonerna om studiens syfte, och hur deras personliga information

samt den information som förekommer under intervjun hanteras. Sedan tilldelades

samtyckesunderlag där de undertecknade och försäkrade att de hade full förståelse för vad

intervjun innebär. Jag informerade även intervjupersonerna om att min mobil skulle användas

för att spela in intervjun. De fick även en kopia av intervjuguiden i pappersformat för att de

också skulle få en möjlighet att se och läsa frågorna innan och under tiden jag ställde frågor.

Kunskap i det svenska språket varierade hos mina intervjupersoner och för att det inte skulle

uppstå missförstånd berättade jag för mina intervjupersoner att de gärna fick stoppa mig och

be mig om en omformulering om det behövdes. När det ansågs att det krävdes en fördjupning

i deras svar ställde jag även följdfrågor.

4.2 Tillförlitlighet

I kvalitativa sammanhang är validitet och reliabilitet svåra att tillämpa (Bryman, 2018:75)

och det är därför mer relevant att resonera om tillförlitlighet. Tillförlitlighet omfattar fyra

olika forskningskriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och

konfirmera. Inom denna studie är kriterierna trovärdighet och överförbarhet relevanta.
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Trovärdighet motsvarar intern validitet i den kvantitativa forskningen, och beskriver hur

många som deltar i studien och svarar uppriktigt (Bryman, 2018:467). Denna studie uppfyller

detta kriterium och har en hög trovärdighet, då mina intervjupersoner har deltagit och

genomfört intervjuerna och svarat uppriktigt. Överförbarhet beskriver hur väl redogörelserna

i studien kan överföras i en annan kontext (Bryman, 2011, 369). I denna studie har jag endast

intervjuat fem utomeuropeiskt födda kvinnor, vilket är en låg siffra och är inte representativ

för alla utomeuropeiska kvinnors subjektiva erfarenheter.

För att höja validiteten i studien har jag följt upp ett kriterium som nämns av Guba och

Lincoln i Brymans (2011:356) bok, nämligen rättvis bild. Rättvis bild är ett annat kriterium

som har uppnåtts genom att alla mina intervjupersoner har fått möjlighet att berätta om sina

individuella erfarenheter av hur de har påverkats av förväntningar och stereotyper på den

könsroll som råder i deras ursprungliga kulturella tradition. Detta stora utrymme för uttryck

av egna åsikter hade inte kunnat uppnås om studien var av kvantitativ natur (Bryman,

2018:470).

4.3 Bearbetning och analys

Utöver att jag spelat in samtalen har jag även antecknat under intervjuerna. Efter intervjuerna

bearbetade jag intervjumaterialet genom transkribering och bearbetning av anteckningarna

(Jönson, 2010:57). Intervjupersonerna har olika mycket kunskap i svenska, och när jag

transkriberade var jag noga att skriva ut intervjupersonernas formuleringar ordagrant

(Bryman, 2018:581). Ibland var det svårt att formulera kompletta meningar då

intervjupersonerna inte talade i hela meningar under intervjuernas gång, vilket innebär att

dessa meningar redigerades för att underlätta för läsaren (ibid.). Redigering har gjorts med

varsamhet för att inte förändra meningens innebörd (ibid.). Inspelningen av intervjudata

underlättade denna process (Bryman, 2018:577).

Först började jag läsa intervjumaterialet rad för rad för att få en bild av respondenternas svar,

och därefter började jag i samband med läsningen kommentera intervjumaterialet för att koda

de gemensamma mönstren som hittades i materialet (Rennstam och Wästerfors, 2015:224).

Kodning syftar till att ordna datamaterial och synliggöra samband mellan olika teman och

mönster (Jönson, 2010:56). En del av kodningsarbetet, likt Jönson (2010:56) beskriver, sker

redan under datainsamlingen (d.v.s. intervjuerna). Att jag redan innan intervjuerna gjordes

hade kunskap om teori och tidigare forskning underlättade för mig att välja relevant teori för
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att analysera intervjuerna.  Med kodning kunde jag sortera bort data som var irrelevant och

dela in det viktiga och relevanta utifrån olika kategorier och teman (Jönson, 2010:56).

Resultatet av min bearbetning av koder och kategorier analyserades. Under

kodningsprocessen upptäckte jag att de teman som dök upp under intervjuerna överensstämde

med de teman som har identifierats i tidigare forskning, samt att de teman som behandlas i

intersektionalitetsteorin även uppkom ett flertal gånger under intervjuns gång. Dessa

kategorier inkluderar; kön, etnicitet, klass, ”vi och dem”-tänk och stereotypifiering.

4.4 Forskningsetiska överväganden

De etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2020:6). Informationskravet uppfylls i min studie genom

att jag i förväg informerade intervjupersonerna om studiens syfte och att deras deltagande är

frivilligt, samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de upplever obehag eller

anser att intervjufrågorna är oacceptabla (Vetenskapsrådet, 2020: 7, 10). Vidare informerades

intervjupersonerna om att de uppgifter som samlas in omfattas av anonymitet och att den

information som de ger skall förvaras så obehöriga inte kan komma åt uppgifterna

(Vetenskapsrådet, 2020). Vidare informerade jag mina intervjupersoner om att materialet inte

skall användas för något annat syfte än studien. Denna information förmedlades muntligt och

skriftligt i samtyckesformuläret (Vetenskapsrådet, 2020). Samtyckeskravet uppfylldes i

samband med intervjuerna där jag fick samtycke från intervjupersonerna muntligt samt

skriftligt, där de fick underteckna ett samtyckesformulär (Vetenskapsrådet, 2020:9). Utöver

det bad jag om intervjupersonernas muntliga samtycke till att intervjuerna spelades in på min

mobiltelefon (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:50). Konfidentialitetskravet uppfylldes

genom att jag försäkrade mina intervjupersoner muntligt och skriftligt om att deras

information samt personliga kontaktuppgifter (riktiga namn, adress) inte skulle spridas och

försäkrade anonymitet i studien (Vetenskapsrådet, 2020:12). Nyttjandekravet uppfylldes

genom att datamaterialet som samlades in om varje enskild informant endast användes för

denna studie (Vetenskapsrådet, 2020:14).
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5. Presentation av intervjupersoner
Salam– Nästan 50 år gammal, mamma till flera barn, kom till Sverige på grund av ett krig i

hemlandet. Hon har inte en grundskoleutbildning från sitt hemland. Hon är utbildad

bagare/konditor och utbildades vidare inom vård och omsorg i Sverige. Hon har tidigare varit

föräldraledig i flera omgångar och har varit arbetslös i flera år. Hon har även praktiserat i ett

bageri/konditori och nu har hon en tidsbegränsad anställning.

Fakhria – Nästan 50 gammal, mamma till flera barn. På grund av ett krig i hemlandet flyttade

hon till Sverige. Hon har inte gått i skolan i sitt hemland och arbetade som skräddare hemma.

I Sverige har hon varit föräldraledig flera omgångar, praktiserat som skräddare i Sverige och

varit kontinuerligt arbetslös, vilket hon var när intervjuerna genomfördes.

Ibtisam – Nästan 50 år gammal, mamma till flera barn, flytt på grund av ett krig i hemlandet.

Hon avslutade sin grundskoleutbildning i sitt hemland och i Sverige har hon varit

föräldraledig flera omgångar, praktiserat som lokalvårdare och skräddare och var arbetslös

när intervjun skedde.

Sumyai - Mer än 50 år gammal, mamma till flera barn, kom till Sverige med

familjeanknytning. Hon har inte gått i skolan i sitt hemland. I Sverige har hon varit

föräldraledig, praktiserat i flera år som skräddare och paketerare. Även hon var arbetslös

under studiens gång.

Nadia – Nästan 50 år gammal, mamma till flera barn, kom till Sverige för flera år sen, har

genomgått flera utbildningar bland annat på högskolenivå. I Sverige har hon varit

föräldraledig och därefter utbildat sig som samhällsvetare på högskolan. Hon har även

praktiserat ett antal månader som barnskötare. När intervjun genomfördes hade hon en

extratjänst som var nära på att löpa ut.

Zahra – Nästan 50 år gammal, mamma till flera barn, kom till Sverige med familjeanknytning

och är utbildad IT- administratör i sitt hemland. I Sverige har hon varit föräldraledig, därefter

praktiserat i restaurangbranschen, utbildat sig till barnskötare och arbetade inom olika

förskolor. När intervjun genomfördes var hon arbetslös.
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6. Resultat och analys
I följande avsnitt kommer studiens resultat redovisas. Det empiriska materialet är uppdelat

under följande underrubriker: Etableringsmöjlighet och könsskillnad, Ursprungsland,

etnicitet och kapitalformer, Arbetsgivares informella krav och diskriminering och

Arbetsmarknadspolitiska insatser och konsekvenser.

6.1 Etableringsmöjlighet och könsskillnad

Vid intervjutillfällena nämnde mina intervjupersoner att deras etableringsmöjligheter

påverkas av det ansvar de har för barnen och hushållsarbete. De beskriver detta ansvar som

ett resultat av den kulturella kontext som de har uppfostrats i, där normen är att kvinnorna har

hela ansvaret för hushållsarbetet och män ansvarar för den ekonomiska omsorgen. Alla

intervjupersoner var eniga om att de fortfarande påverkas av denna norm trots att de nu bor i

ett mer jämställt land som Sverige. Så här beskrev Zahra sin uppsägning:

Olika skolor i kommunen ringde mig före klockan 6 på morgonen för att de var i

behov av personal. Eftersom jag inte hade planerat och förberett dagen för barnen,

vilket jag måste göra då min man jobbar heltid och inte gör det oavsett om han jobbar

eller inte, var jag alltid tvungen att tacka nej och inte fortsätta med det jobbet. (Zahra)

Salam resonerade på ett liknande sätt:

Som en kvinna har jag blivit uppfostrad till att tro att kvinnor alltid har ansvar för

hemarbete och barnuppfostran, vilket påverkade mig vid jobbsökningen. (Salam)

Ibtisam beskrev sin situation på följande sätt:

Även om min man kommer hem tidigt från jobbet kommer han aldrig städa eller laga

mat och mina barn kommer inte heller göra det, då de vet att de har en mamma som

kan ta hand om allt. (Ibtisam)

Vidare hävdar samtliga intervjupersoner att deras språkkunskaper och etableringsmöjligheter

påverkades av deras föräldraledighet (intervjupersonerna var föräldralediga på heltid under

deras första period av deras ankomst till Sverige). Sumyai uppgav exempelvis att hon innan
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och under graviditeten studerade inom SFI-utbildning och blev därefter föräldraledig på

heltid och mannen arbetade heltid. Hon anser att hennes föräldraledighet ledde till problem

senare i SFI-utbildningen, vilket är ett resonemang Nadia också för:

Alla mina vänner som har samma utbildning som mig fick anställning men på grund

av min långa mammaledighet och min mans jobb missade jag den möjligheten. När

jag blev klar med att vara mammaledig fanns det endast fåtal lediga arbetsplatser, som

blev tagna väldigt snabbt. Jag kom helt enkelt för sent. (Nadia)

Utifrån citaten ovan är det tydligt att intervjupersonernas etableringsmöjligheter påverkades

av sitt ansvar för barnomsorg och hemsysselsättning samt av sin föräldraledighet, vilket ledde

till att det tog flera år för samtliga intervjupersoner att delta i olika etableringspolitiska

åtgärder. Intervjupersonerna resonerade om detta ansvar på olika vis, där exempelvis Sumyai

förklarade sitt ansvar för hushållsarbete och barnuppfostran utifrån att hon identifierar sig

själv som kvinna som har uppfostrats med föreställningar och förväntningar att hon vid vuxen

ålder skulle ta hela ansvaret för hushållsarbete och barnomsorg. Detta kan förklaras utifrån

kön som en konstruktion, där kön inte enbart är biologiskt utan konstrueras utifrån den

kontext man har socialiserats i (Mattsson, 2015). Dessa citat synliggör att mina

intervjupersoner utför sitt könskodade arbete som kvinnor, hushållsarbete och barnomsorg,

utifrån den kulturella kontext de har vuxit upp i (Mattsson, 2015). Detta innebär att

intervjupersonerna lever upp till dessa normer och värderingar trots att de bor i Sverige, där

normen är att både män och kvinnor delar upp ansvaret för barnuppfostran och hushållsarbete

till skillnad från de utomeuropeiska länder som mina intervjupersoner härstammar ifrån. De

värderingar och normer som mina intervjupersoner har vuxit upp med har gjort att dessa

kvinnor känner sig skyldiga och tvungna till att leva upp till normerna och förväntningarna

som deras omgivning har skapat (Mattsson, 2015).

Vissa intervjupersoner uppgav även att deras makar inte tillät kvinnorna att komma ut i

samhället och delta i arbetsmarknadens insatser då makarna inte kunde förmå sig till att ta

hand om barnen. Kvinnorna uppskattade dock att de hade rätt till ekonomiskt bistånd vilket

var kopplat till deras aktiva deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. Detta leder till en kulturell

svårighet, som är en annan faktor till varför vissa utomeuropeiskt födda kvinnor inte kan få

möjlighet att dra nytta av arbetsmarknadsinsatser och etablering.
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Majoriteten av intervjupersonerna nämnde att deras makar är yrkesverksamma och arbetar

utanför hemmet hela tiden och att de som kvinnor är hemmafruar och ansvarar för

hushållsarbete, vilket kan relateras till begreppen isärhållandets princip och mannen som

norm (Evertsson, 2019). Isärhållandets princip innebär att kvinnor och män kontinuerligt

hålls isär genom att tilldelas olika arbetsuppgifter (ibid.), vilket framkommer tydligt i

intervjupersonernas utsagor (såsom Ibtisam och Zahra). Utifrån mannen som norm är deras

män yrkesverksamma och befinner sig på arbetsmarknaden utan att erhålla samma

ansvarsskyldighet kring hushållsarbetet och barnomsorgen (Evertsson, 2019; Mattsson,

2015).

Utifrån intersektionalitet som en teoretisk referensram kan det uppmärksammas att kvinnor

från utomeuropeiska länder påverkas av den traditionella kvinnorollen från hemlandet

(Mattsson, 2015). Detta resulterar i att de drabbas av andra sorters orättvisor än kvinnor i

samma land med europeiskt ursprung då deras möjligheter att delta i arbetsmarknaden inte är

lika stora (ibid.). Det är tydligt att intervjupersonerna blir påverkade av de värderingar och

stereotypifiering kring könsskillnader som finns i den kulturella kontext de växt upp i. De

kulturella värderingar som råder i dessa utomeuropeiska länder hävdar att kvinnor bär

ansvaret för barnomsorg och hushållsarbete samtidigt som deras män arbetar utanför hemmet,

vilket förklarar varför utomeuropeiska kvinnor har svårare att etablera sig på den reguljära

arbetsmarknaden.

6.2 Ursprungsland, etnicitet och kapitalformer

Mina intervjupersoner hade olika arbetslivserfarenheter från hemlandet, där enbart två av

dem var kommunalt anställda då de har en högskoleutbildning, och resterande arbetade

hemifrån som skräddare och städerskor. De intervjupersoner som arbetade hemifrån som

skräddare och städerskor hade inte tillåtelse att gå i skola av olika anledningar, bland annat

Ibtisam som berättade:

Efter att min äldre syster gifte sig lät inte mina föräldrar mig att gå i skola, jag

stannade hemma för att sköta hemarbetet. (Ibtisam)

Sumyai resonerade på följande sätt:
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Min pappa skämdes att han hade en flicka som gick till skolan, då det finns skillnad

mellan vår och svensk kultur. I vår kultur och religion är det inte viktigt för en kvinna

att ha en utbildning eller ett jobb. (Sumyai)

I dessa citat framkommer det att kvinnor är bundna till hushållsarbete och det är inte viktigt

att ha utbildning eller lönearbete i sina ursprungliga länder, vilket kan förklara varför mina

intervjupersoner finner svårigheter med att få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden i

Sverige. Med begreppen etnicitet och kultur kan förståelse ökas kring varför utomeuropeiskt

födda kvinnor inte har utbildning från hemlandet eller är analfabeter, omständigheter som

påverkar deras etableringsmöjligheter på den reguljära arbetsmarknaden i Sverige (Mattsson,

2015).  I utomeuropeiska länder är det vanligt enligt intervjupersonernas utsagor att kvinnor

inte går i skola och därmed inte utbildar sig. Sumyai kategoriserar sig själv som tillhörande

en grupp med en kultur som hör samman med hennes etniska tillhörighet, och hon särskiljer

denna grupp från svenska kvinnor som har arbete och utbildning. Detta skapar en känsla av

gemenskap och grupptillhörighet, där en kulturell gränsdragning upprätthålls och ett "vi" och

"dem"- tänk konstrueras (Mattsson, 2015). Denna särskiljning exemplifieras i Sumyais

uttalande där "det finns skillnader mellan vår och svensk kultur",där hon använder

stereotypifieringar som förekommer vid kulturmöten för att särskilja mellan grupperna

(exempelvis som att svenska kvinnor är utbildade och har arbete) (ibid).

Vidare ansågs utbildning vara en stödjande faktor för jobberbjudanden och förmedling av

stabilitet på arbetsmarknaden av majoriteten av intervjupersonerna. Utbildningens effekt var

tydlig hos intervjupersonerna, då Zahra blev erbjuden ett vikariat efter att ha utbildat sig till

barnskötare. Nadia blev erbjuden en extratjänst efter att ha avslutat ett antal kurser, och

Salam fick en tidsbegränsad anställning efter sin utbildning inom vård och omsorg.

Intersektionalitet som en teoretisk referensram kan användas som ett verktyg för att förstå hur

maktordning spelar en dynamisk roll mellan de olika intervjupersonerna. Trots att

intervjupersonerna har samma könstillhörighet och etnisk bakgrund positioneras de i över-

och underordningar i maktposition i förhållande till sin tillgång till kulturellt kapital i form av

utbildning (Matsson, 2015). De intervjupersoner som utbildades i Sverige hade bättre

förutsättningar att få jobberbjudanden jämfört med de intervjupersoner som saknade tillgång

till detta kulturella kapital. Detta resulterar i att de blir underordnade i maktordningen i

relation till jobberbjudanden samt etableringsmöjligheter på den reguljära arbetsmarknaden.
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6.3 Arbetsgivares informella krav och diskriminering

De intervjupersoner som var analfabeter eller endast hade en grundskoleutbildning i

hemlandet gick på en SFI-utbildning och genomförde därefter arbetspraktik på olika platser i

flera år utan att det ledde till ett arbete. De intervjupersoner som hade praktik utan att det

ledde till ett arbete förklarade det med att de ofta fick ett negativt besked från arbetsgivare.

Arbetsgivaren ansåg att intervjupersonerna inte hade tillräckligt goda språkkunskaper för

arbetet, trots att intervjupersonerna ansåg att goda språkkunskaper inte var en nödvändighet

för arbetsuppgiften. Intervjupersonerna påstod även att de kan språket med lite brytning och

att det inte hindrade dem att utföra sitt arbete. Således var samtliga intervjupersoner eniga om

att god språkkunskap i svenska är en viktig förutsättning för att en person med utländsk

bakgrund ska få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Nadia (som har

högskoleutbildning i hemlandet och utbildat sig till samhällsvetare i Sverige) uppgav att hon

inte fick arbete som barnskötare efter sin arbetspraktik på grund av arbetsgivarens bedömning

av hennes språk, där arbetsgivaren uppgav att Nadias kunskaper i det svenska språket inte var

tillräckliga för att få en anställning som barnskötare enligt Nadias utsaga:

Språket är viktigt för anställning, särskilt för oss invandrare som blir bedömda utifrån

hur mycket vi kan det svenska språket. (Nadia)

Detta stämmer med vad tidigare forskning kommit fram till att krav på goda språkkunskaper

utgör ett stort hinder för etableringsmöjligheter för personer med utländsk bakgrund, där

arbetsgivare ofta använder språket som en ursäkt för att välja bort personer med utländsk

bakgrund (Kamali, 2005b; Jansson, 2020).

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg vidare att deras personliga klädstil, bakgrund samt

religion skapade svårigheter för dem gällande etablering på den reguljära arbetsmarknaden.

Samtliga intervjupersoner uppgav att deras ursprungliga länders klädstilar och

icke-europeiska utseenden var det som förhindrade etablering på arbetsmarknaden. Sumyai

uttryckte följande:

Sverige och de andra europeiska länder är nära varandra i kultur och värderingar, och

det finns en del arbetsgivare som visar att de inte vill anställa oss och tar ofta upp att

de inte har lediga arbetsplatser. Vissa arbetsgivare säger direkt att de inte vill anställa

oss då vi inte är svenskfödda. (Sumyai)
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I fortsättning av samtalet berättade Ibtisam att hon blev diskriminerad och nekad direkt av

arbetsgivare på grund av sin religion och etniska tillhörighet:

Jag har varit på jobbintervju hos ett bemanningsföretag inom lokalvården, och vid

intervjutillfället såg arbetsgivaren att jag var muslim med min klädstil och slöja och sa

rakt fram att han tyvärr inte kunde anställa mig eftersom de tidigare hade en muslim

från Albanien som var tråkig. (Ibtisam)

Ibtisam ansåg att hon tydligt blev diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet och sitt

kulturella kapital i form av religion.  Diskriminering baseras på stereotypifiering och

föreställningar om etniska skillnader, där Ibtisam i relation till sin religion samt etniska

tillhörighet blev diskriminerad av arbetsgivare vilket bidrar till orättvisor i samhället

(Mattsson, 2015). Neergaard (2006) beskriver arbetsgivare som grindvakter utifrån sina

maktpositioner där de lätt kan diskriminera personer med utländsk bakgrund. Denna typ av

diskriminering identifieras som en preferensbaserad diskriminering som sker medvetet av

arbetsgivare (SOU, 2012:9). Sumyai uppgav också att hennes anställning med två andra

kvinnor med samma etniska bakgrund säkerställdes under sin arbetspraktik. Sumyai berättade

följande:

Arbetsgivaren sa "absolut, vi anställer er!". (Sumyai)

Därefter berättade Sumyai att hennes kollegor med samma religiösa tillhörighet blev nekade

anställning av chefen på grund av sin religiösa tillhörighet, då de bad under pauserna på

praktikplatsen. Sumyai berättade:

Under mina morgonsraster brukade jag använda min rast i ett speciellt rum för att be,

där min halvtimme delades upp för att äta lunch samt be i 15 minuter.  En dag sökte

chefen mig och hittade mig i detta speciella rummet, där hen såg mig be tillsammans

med de två andra arabiska kvinnor. Därefter ändrade hen sig och valde att inte anställa

oss och anställde tre svenskar istället. (Sumyai)

Majoriteten av intervjupersonerna som bar slöja uppgav att de blev direkt eller indirekt

ifrågasatta av arbetsgivare med anledning av sina slöjor. På grund av slöjan vågade de inte
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heller komplettera CV:n med bilder och uppgav att deras arbetssökande begränsades då de

bar slöja. Zahra genomförde arbetspraktik under sin utbildning till barnskötare, vilket hon

trodde skulle leda till ett arbete men på grund av hennes slöja blev hon istället ifrågasatt;

På ett indirekt sätt ville förskolechefen meddela mig att barnen känner sig rädda eller

ser förvånade ut i min närvaro [...] Jag kan inte sluta följa inte min religion för att få

jobb, och det är inte tyget på mitt huvud som kommer jobba åt dem, det är min hjärna

och mina händer som jobbar. (Zahra)

Det märks tydligt av utsagorna ovan att mina intervjupersoner kände sig diskriminerade

eftersom de bar slöja då de ansågs vara avvikande jämfört med de kvinnor som inte bar slöja.

Intersektionalitet i relation till etnicitet och klass kan förklara varför intervjupersoner som bär

slöja har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden i Sverige (Mattsson, 2015).

En obalanserad maktordning skapas mellan arbetsgivare och intervjupersonerna med slöja,

där arbetsgivaren har en överordnad maktposition utifrån den arbetsposition, klass och

etnicitet de företräder, och således bestämmer vad som är avvikande och vad som är normalt

(Mattsson, 2015) Strukturella orättvisor skapas av denna överordning om arbetssökande inte

uppfyller de förväntningar som arbetsgivaren har (ibid.). Mina intervjupersoner, i förhållande

till sin klasstillhörighet i form av kulturellt kapital och etniska bakgrund, befann sig i en

underordnad maktposition eftersom de betraktades som avvikande i relation till de svenska

normerna, vilket är den västerländska medelklasskvinnan (ibid.). Detta stämmer med tidigare

forskning som visar att kvinnor i slöja har det svårare än andra att få anställning på grund av

sin klädsel (Hertzberg, 2006: 175). Utifrån detta resonemang blir det begripligt hur

intervjupersonernas sociala bakgrund påverkar deras etablering på den reguljära

arbetsmarknaden.

6.4 Arbetsmarknadspolitiska insatser och konsekvenser

Gällande arbetsmarknadspolitiska insatser på den kommunala och statliga nivån hade

intervjupersonerna (vilka alla deltog i samma typ av arbetsmarknadspolitiska insatser) olika

åsikter kring de olika insatserna. De insatser som behandlas i studien är SFI-utbildning,

praktikplatser, kontakt med Arbetsförmedlingen gällande olika praktikplatser och arbete, och

validering av deras kompetens. Gällande SFI-utbildningen hade intervjupersonerna olika

åsikter i förhållande till sina bakgrunder och inlärningsförmåga. En del av intervjupersonerna

som hade en lägre utbildning i hemlandet ansåg att SFI-utbildningen var en möjlighet för dem
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att komma ut och känna att de bidrog i samhället. Vissa intervjupersoner tyckte att

SFI-utbildning var bra för dem för att lära sig språket. Bristande språkkunskaper var dock en

faktor som utgjorde ett hinder för en del av intervjupersonerna att etablera sig på

arbetsmarknaden. Av de intervjupersoner som var analfabeter var det endast ett fåtal som

ansåg att SFI-utbildningen inte var lärorik, såsom Fakhria som berättade:

SFI- utbildning är bara slöseri med tid, inget mer. Läraren i SFI var inte den lärare

som motsvarade mina behov. Hon skrev bara på tavlan och jag skakade bara i huvudet

och skrev ner orden men jag förstod inte vad jag skrev, och jag vågade inte heller säga

att jag inte förstod och ställa frågor, då jag var rädd att jag skulle se dum ut. Jag drog

ingen nytta av det. Jag borde börja från nollan, dagis. Men samhället har inte förstått

mitt behov. ( Fakhria)

Fakhria vågade inte berätta att hon inte kunde förstå undervisningen, då Fakhria kände sig

förtryckt och påverkades negativt av sin underordnade maktposition i förhållande till sin

klasstillhörighet jämfört med lärare och de andra eleverna i klassrummet (Mattsson, 2015).

Eftersom Fakhria var analfabet påverkades hennes inlärningsförmåga av att skriva och att

läsa, vilket resulterade i att hon kände sig nedvärderad i förhållandet till andra klasskamrater

som tillhörde en högre klassposition jämfört med Fakhria, och en obalanserad maktordning

skapades mellan Fakhria och andra elever i klassrummet (Ahrne, 2019; Mattsson, 2015; De

los Reyes & Mulinari, 2005). Trots att Fakhria och de andra eleverna i klassrummet hade

utländsk bakgrund kan klasskillnader fortfarande skapa en obalanserad maktposition i

förhållande till intersektionen mellan olika kategorier, klass och etnicitet (ibid.).

En del av intervjupersonerna tyckte inte att de kunde dra nytta av SFI-utbildningen på grund

av sin hälsosituation och minnesproblematik, där en del ansåg att koncentrationen och den

psykiska hälsa påverkades negativt den trauma som de var med om under sin flytt till

Sverige. Ibtisam berättade att hon lärde sig språket på egen hand och med hjälp av sina barn,

och inte genom sin SFI-utbildning;

Att inte lära mig språket är ett problem som finns hos mig själv (hon pekade på sitt

huvud). (Ibtisam)
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Således kunde SFI-utbildningen som en arbetsmarknadspolitisk insats inte tillgodose samtliga

intervjupersoners behov då denna insats inte är anpassad för de mångfacetterade behov som

samtliga intervjupersoner upplever att de har. Denna slutsats kan även återfinnas i tidigare

forskning, där etableringsinsatser inte utgår från individens faktiska behov utan utformas

utifrån föreställningar om målgruppens behov (Thomsson & Hoflund, 2000).

Gällande praktikplatser uppgav samtliga intervjupersoner att de praktikplatser som de fick

med stöd av Arbetsförmedlingen inte gav dem möjligheter att få anställning och etablera sig

på arbetsmarknaden, utan praktikplatserna ansågs endast vara bra för utveckling av språk och

att utvidga intervjupersonernas kontakter. Ibtisam beskrev sin situation som följer:

Jag var på arbetspraktik med många andra kvinnor där vi sydde olika små och

detaljerade grejer och slutligen var vi tvungna att lämna platsen utan anställning och

möjlighet till att utveckla vår kompetens som skrädderskor. (Ibtisam)

Således ansåg de intervjupersoner som gjorde praktik och inte fick anställning att det inte

fanns tillräckliga åtgärder som ökade deras kompetens och utveckling med avsikten att få ett

arbete, utan att de själva var tvungna att söka och erhålla en anställning, en slutsats som även

Statskontoret (2018:3) har kommit fram till.

Mina intervjupersoner reflekterade även över den kommunala insatsen de deltog i när jag

intervjuade dem. De ansåg att insatsen var till hjälp för att skapa sociala kontakter, vilket är

hur Salam och Nadia fick sina arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Intervjupersonerna

var eniga om att sociala kontakter har stor betydelse för bättre möjligheter till att få ett arbete

på den reguljära arbetsmarknaden. Nadia berättade att hon fick sin extratjänst via en vän:

Slumpmässigt träffade jag en vän som jobbade på studieförbundet, och hen hjälpte

mig få en anställning som extratjänst på studieförbundet. (Nadia)

Sociala kontakter leder till en maktordning mellan mina intervjupersoner som en grupp och

resulterar i att intervjupersoner som inte har tillgång till sociala kontakter hamnar i en

underordnad position i den maktordningen jämfört med de intervjupersoner som har sociala

kontakter. Detta utmärks med framförallt bristande kontakt med personer som redan har
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fotfäste på den svenska arbetsmarknaden, en faktor som har en stor betydelse för samtliga

intervjupersoners upplevda svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vid frågor kring hjälp och stöd samt intervjupersonernas kontakt med Arbetsförmedlingen

vid jobbsökning var intervjupersonerna eniga om att de inte fick tillräckligt med stöd jämfört

med sina män. Utöver att intervjupersonerna ansåg att deras möjlighet till etablering på den

reguljära arbetsmarknaden påverkades av deras föräldraskap och ansvar för hemmet (vilket

jag resonerar kring under den första underrubriken under denna analysdelen) ansåg de även

att Arbetsförmedlingen präglades av de traditionella kulturella könsroller som råder i

intervjupersonernas hemländer. Salam berättade följande:

Vi som kvinnor har alltid ett för snävt urval när vi söker jobb. Vi undviker

arbetsplatser där det kräver att en arbetar på kvällar och helger, vilket också är den

uppfattning som finns hos Arbetsförmedlingen. Detta resulterar i att

arbetsförmedlarna inte tar mitt problem som arbetslös på allvar och inte hjälper

tillräckligt. (Salam)

Stereotyper är det fenomen som beskrivs i Salams citat. Salam tycker att Arbetsförmedlingen

inte hjälper henne med sitt arbetssökande, något samtliga intervjupersonerna ansåg stämma.

Detta resonemang kunde även återfinnas i tidigare forskning om att myndigheter inte ställer

likadana krav på utomeuropeiskt födda kvinnor som på andra målgrupper, som exempelvis

män (Eriksson, 2019). Således präglas de insatser som dessa kvinnor erbjuds hos

Arbetsförmedlingen av de kulturella normerna och värderingarna som råder i de

utomeuropeiska länderna, där det är vanligt att kvinnor ansvarar för oavlönat hushållsarbete

(ibid.).  

Ytterligare nämner Nadia att Arbetsförmedlingen validerade hennes kompetens i mindre

utsträckning jämfört med hennes make. Nadia berättade att hon tillsammans med sin man vid

ankomsten till Sverige har validerat sina utbildningsintyg för möjlighet till arbete. Vid

kontakt med Arbetsförmedlingen upptäckte Nadia att det fanns stora skillnader i hur hennes

ärende behandlades jämfört med hennes mans ärende. Nadia berättade att hon redovisade

båda sina utbildningar men blev förvånad när handläggaren åsidosatte hennes utbildning som

byggnadsingenjörsassistent. Nadia uppgav:
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Vid upprätthållandet av en etableringsplan bortsåg min handläggare från min tidigare

utbildning som byggnadsingenjör assistent, utan handläggaren validerade enbart min

kompetens utifrån min andra utbildning (lärare). (Nadia)

Från Nadias synpunkt validerar inte handläggaren Nadias kompetens till fullo, då hen bortsåg

från faktumet att hon har två utbildningar. Eftersom Nadias kompetens inte mättes på ett

korrekt sätt blev Nadia endast erbjuden en extratjänst. Om Nadias kompetens hade validerats

utifrån bägge sina utbildningar från hemlandet skulle hon få bättre möjligheter till fler

insatser och bättre förutsättningar för att få ett arbete snabbare. Bedömningen var inte utförd

utifrån ett könsneutralt perspektiv, och Arbetsförmedlingen förknippade henne med yrket

lärare, vilket är kvinnodominerat (vilket överensstämmer med Statskontoret, 2013:6).

Isärhållandets princip kan förklara varför Nadia inte fick möjlighet att validera sin kompetens

som byggnadsingenjörsassistent utifrån kategorierna kön (Mattsson, 2015). Detta innebär att

kön konstrueras och rekonstrueras genom att associera kvinnor med vissa arbetsuppgifter och

män med andra. I Nadias fall kan byggnadsingenjörsassistent tolkas som en utbildning som

innefattar kraft och fysisk styrka, som är egenskaper och förmågor som inte associeras med

det kvinnliga könet (ibid.). Mattsson (2015:50) påpekar att samhället präglas av

könskonstruktion som upprätthåller en maktordning och ojämlikhet mellan kvinnor och män.
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7. Slutdiskussion
I följande avsnitt redovisas studiens slutsats och frågeställningarna besvaras.

Syftet med studien var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors erfarenheter kring sin

etablering på den svenska  reguljära arbetsmarknaden i förhållande till sin sociala bakgrund

och erfarenheter av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Studiens första frågeställning är: ”Hur beskriver utomeuropeiskt födda kvinnor sina

erfarenheter av etablering på den reguljära arbetsmarknaden?”. Utifrån redovisningen av det

empiriska materialet har det visat sig att intervjupersonernas möjligheter att etablera sig kan

påverkas av faktumet att majoriteten av intervjupersonerna var föräldralediga på heltid i

början av tiden i Sverige, vilket gjorde att deras möjligheter till etablering på den reguljära

arbetsmarknaden påverkades. Intervjupersonernas möjligheter till etablering på

arbetsmarknaden påverkades även av deras roll som kvinna och/eller mamma, vilket

införlivades från deras ursprungliga kulturella traditionella värderingar och förväntningar om

att kvinnor förknippas med ansvaret för barnomsorg och hushållsarbete (såsom att diska, laga

mat, städa, hämta och lämna barn, m.m.), vilket är en tydlig skillnad mellan mina

intervjupersoner och svenskfödda kvinnor enligt mina intervjupersoner. Mina

intervjupersoner berättade även att deras makar inte tillät kvinnorna att komma ut i arbetslivet

då de ansåg att de inte kunde ta hand om barnen. Detta avspeglar begreppen isärhållandets

princip och mannen som norm, där utomeuropeiskt födda kvinnor och män hålls isär. Utifrån

kategorin kön som konstruktion samt begreppet stereotypifiering är det tydligt att

utomeuropeiskt födda kvinnor utövar könskodat arbete som hushållsarbete och barnomsorg,

och deras män är yrkesverksamma och befinner sig på arbetsmarknaden och har inte samma

ansvarsskyldighet kring hushållsarbetet och barnomsorgen, vilket påverkas av de värderingar

och stereotyper som finns om könsskillnader i den kultur de växt upp i (i utomeuropeiska

länder).

Studiens andra frågeställning är: ”Hur beskriver utomeuropeiskt födda kvinnor hur deras

sociala bakgrund påverkar deras etablering på den reguljära arbetsmarknaden?”. Resultatet

utifrån det empiriska materialet visar att intervjupersonerna diskrimineras och positioneras i

underordning i maktposition av arbetsgivare i jämförelse med svenskfödda kvinnor.

Intervjupersonernas reflektioner kring diskriminering och sina underordnade positioner

pekade på att deras ursprungsland och utseenden gav upphov till diskriminering. Deras
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ursprungsland kunde utmärkas genom språksvårigheter, klädstil (mer specifikt syftar

intervjupersonerna på användandet av slöja) samt deras religiösa utövande. Gällande

utbildning anser majoriteten av intervjupersonerna att det är betydande för ens fotfäste på den

reguljära svenska arbetsmarknaden. En del av intervjupersonerna har en låg utbildningsnivå

och sämre möjligheter till anställning, vilket i sin tur påverkade deras etablering på

arbetsmarknaden i Sverige.  Det finns en tydlig maktordning mellan intervjupersonerna i

förhållande till deras tillgång till kulturell kapital i form av utbildning. En analys med hjälp

av etnicitet, kultur samt klasstillhörighet förklarar hur intervjupersonerna påverkades av det i

sin etablering på den svenska  reguljära arbetsmarknaden, där deras icke-europeiska

utseenden, religiösa utövande samt utbildning påverkade hur de blev behandlade av

arbetsgivare och andra relevanta myndigheter på den reguljära svenska arbetsmarknaden.

Studiens tredje frågeställning är: ”Hur beskriver utomeuropeiskt födda kvinnor sina

erfarenheter av de arbetsmarknadspolitiska insatser som ett sätt att främja deras etablering på

den reguljära arbetsmarknaden?”. Intervjupersonerna beskrev vidare de

arbetsmarknadspolitiska insatserna, vilka alla mina intervjupersoner tog del av, som

någorlunda bra. Vissa intervjupersoner ansåg att SFI-utbildning var bra för att lära sig

språket, och andra ansåg att det inte var lärorikt eftersom det inte var anpassat efter deras

individuella behov. Intervjupersonerna reflekterade vidare över att de ofta hänvisades till

praktikplatser där de inte kunde få ett arbete efteråt. Vidare uttryckte en stor del av

intervjupersonerna att arbetsmarknadspolitiska insatser i form av praktik inte var utformade

för att erbjuda dem bättre möjligheter för arbete. Den kommunala verksamheten som

intervjupersonerna tog del av ansågs vara bra för att skapa sociala kontakter, där sociala

kontakter ansågs vara en form av socialt kapital. Socialt kapital kan senare kopplas till

klasstillhörighet, där intervjupersoner utan lika mycket socialt kapital (utan kontakter) tillhör

en lägre klass i intervjupersonernas hierarki. Högt socialt kapital anses vara en främjande

faktor hos intervjupersonerna, och utan socialt kapital var det svårt att etablera sig på

arbetsmarknaden. En del av intervjupersonerna reflekterade även kring sina möjligheter att

söka arbete, där validering av sin kompetens är begränsad i jämförelse med sina makar.

Denna begränsning, ansåg de, uppstod från de rådande kulturella och traditionella normer

som de växt upp med, och att dessa normer har blivit en stereotyp hos arbetsförmedlare på

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen verkar inkorporera dessa normer vid bedömningar

av kvinnors kompetens, vilket utgör ett kulturellt hinder med begränsade arbetsmöjligheter.

36



8.  Förslag till fortsatt forskning
Under de senaste decennierna har en stor våg av unga ensamkommande flickor invandrat från

utomeuropeiska länder till Sverige av olika anledningar. Genom att utföra kvalitativa studier

med dessa unga flickor som målgrupp kan en fördjupning av arbetet med etablering på

arbetsmarknaden utföras, för att senare underlätta för utomeuropeiskt födda kvinnor att

komma in på arbetsmarknaden. Genom att använda gruppens egna reflektioner kan program

och insatser förändras och passa dessa kvinnors faktiska behov, vilket kan öka arbetskraften

hos den svenska invandrade populationen. Kvalitativa studier är passande då det är dessa

studier som kan fånga upp reflektioner och tankar bäst.
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Bilaga 1

Samtyckesformulär

Derin Najmadin heter jag och läser på socionomprogrammet vid Lunds universitet. Jag

skriver min kandidatuppsats om utomeuropeiskt födda kvinnors erfarenheter kring sina

etableringsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med min studie är att

undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors erfarenheter av den reguljära svenska

arbetsmarknaden i förhållande till sina sociala bakgrunder samt sina erfarenheter av de

arbetsmarknadspolitiska insatser.

Jag söker kvinnor som är födda i utomerpiska länder, vilka kan tänka dig att delta i intervju,

och svara på ett antal frågor. Frågorna kommer att behandla  era sociala bakgrunder samt

behandla era erfarenheter i den svenska arbetsmarkanden och hur ni anser att

arbetsmarkandspolitiska insatser har hjälpt er med etableringen. Frågorna kommer även att

behandla hur ni anser att ni har behandlats av arbetsplatser och myndigheter, såsom

Arbetsförmedlingen.

Deltagande i denna studie är frivilligt och kan avbrytas under alla stadier av studien. Under

intervjun har du rätt att inte svara på en fråga om du känner dig obekväm. Intervjun kommer

att spelas in och det är bara jag som har tillgång till det inspelade materialet. Syftet med att

spela in intervjun är att underlätta för analysen och se till att intervjun analyseras och citeras

korrekt. Intervju kommer att pågå i ungefär en timme. Personliga uppgifter kommer att vara

avidentifierade och svar kommer att behandlas helt anonymt och endast användas i denna

studie. Ljudfiler och intervjuutskrifter kommer att bevaras och ingen obehörig får tillgång till

det. Filer kommer att raderas efter att jag hört det och samlat in data.

Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studien och

accepterar att delta

Underskrift ______________________ Ort och datum_______________________

Om det uppkommer frågor eller funderingar efter intervjun kan du kontakta mig:

derin.ismail@icloud.com
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Bilaga 2

Intervjuguide

Individens bakgrund

1.     Namn,

2.     Ålder

3.     Varifrån kommer du?

4.     När kom du till Sverige?

5.     Hur gammal var du när du kom till Sverige?

6.     Har du kommit ensam?

8.     Hade du barn när du kom till Sverige? Om ja, Hur gamla var dem ?

9.     Har du varit föräldraledig någon gång sedan du kom till Sverige? I vilken

utsträckning har du tagit ut föräldrapenningdagar? Om heltid, motivera varför

Tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter

1.     Hade du möjlighet att gå i skola i ditt hemland? Om ja, vilken utbildning har du

från hemlandet?

2.     Har du haft ett arbete i ditt hemland? Om ja, vilket?  Hur många år har du jobbat

i ditt hemland?

3.     Berätta lite om ditt/dina jobb i hemlandet. Hur såg du på din situation på

arbetsmarknaden i ditt hemland?

Frågor om utbildning i Sverige

1.     Har du haft möjligheter att gå på språkkurser i svenska efter din flytt till Sverige?

Om ja, vilka kurser i svenska har du gått? Om nej, varför?

2. Vad anser du om kvaliteten av din SFI-utbildning?

3.     Har kurserna hjälpt dig utveckla ditt språk?

4.     Har du varit på några andra etableringsinsatser efter SFI?

5.     Utöver SFI-utbildningen, har du studerat någon annan utbildning med syftet att

få jobb?

6.     Har kurserna hjälpt dig komma in på arbetsmarknaden?

7.     Upplever du att du kunde använda din utbildning från hemlandet för att få ett

jobb i Sverige?  Om nej, varför?
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8.     Har du kunnat validera dina betyg från hemlandet i Sverige?

9.     Har du sökt jobb med din valideringsutbildning?

10.  Har du gjort kompletteringar på din utbildning från hemlandet?

11.  Upplever du att du kunde använda dina tidigare arbetslivserfarenheter för att få ett

jobb i Sverige?

Frågor om jobb och situationen på arbetsmarknaden i Sverige

1. Vill du jobba? Om ja, vad vill du jobba med?

2. Hur söker du jobb? Vilka jobb har du sökt?

3. Har du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen? Har du fått hjälp från dem?

4. Hur upplevde du deras bemötande?

5. Har du varit på anställningsintervju? Kan du berätta lite om dina upplevelser?

6. Har det hänt att du blivit nekad jobb före/efter intervjuer? Om ja, hur kändes det att

bli nekad jobb?

7.  Vilken anställningsform har du i Sverige?

Kulturella värdering

1. Hur beskriver du din situation när du söker jobb? Hur påverkas detta av att du inte är

född i Sverige

2. Tror du att om du inte var föräldraledig kunde etableringen på arbetsmarknaden gå

snabbare?

3. Hur ser arbetsfördelningen ut hemma? Får du hjälp av din man?

4. Upplever du att du kommer kunna klara av sysslor hemma om du får ett jobb?

5. Har du ansökt om jobb med ditt riktiga namn? Om ja, hur upplever du bemötandet?

6. Har du funderat på att ändra ditt namn när du har sökt jobb?

7. Hur upplevde du bemötandet under intervjuer när du har haft på dig din slöja?

8. Har du tagit av dig din slöja för att få jobb?

9. Tycker du att det har varit svårt att skaffa ett jobb i Sverige?

Erfarenhet  av samhällsinsatser

1. Deltog du i nya utbildningar, kurser eller arbetsmarknadsinsatser i Sverige?

2. Har du några sociala kontakter? Vem umgås du med dagligen?

3. Har du varit på samhällsorienterade kurser? Hur upplevde du dessa?

4. Har du varit på praktik?
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5. Hur länge har du varit praktikant?

6. Hur beskriver du din situation när du varit praktikant på arbetsmarknaden?

7. Har praktiken lett till en anställning?

8. Varför tror du att du fick/ ej fick en anställning efter praktiken?

9. Vilka insatser anser du var hjälpsamma?

10. Vilka insatser är mer fördelaktiga för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden?

11. Tycker du att det finns tillräckliga insatser för att hjälpa er som utomeuropiska

kvinnorna att få arbete?

12. Vad innebär det för dig att ha ett jobb?
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