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Sammanfattning 
Statistik visar att andelen personer med utländsk bakgrund som förvärvsarbetar är låg jämfört med inrikesfödda. Bland förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund är andelen lägst för personer som har kommit till Sverige på grund av flykt eller anknytning. Andelen förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund ökar med tiden, men är fortfarande låg efter tio år i landet. Det finns även skillnader mellan kvinnor och män, då andelen förvärvsarbetande kvinnor är lägre än andelen män. Konsekvenser som kan uppstå för personer som inte kommer in på arbetsmarknaden är socialt utanförskap, hälsoproblem och ekonomiska problem.  Syftet med studien är att genom kvinnors livsberättelser studera deras väg in på arbetsmarknaden samt eventuella möjligheter och hinder som kan uppstå. För att uppnå syftet har en narrativ metod använts med hjälp av livsberättelser. Studiens resultat visar att privata kontakter har varit betydelsefulla för kvinnorna för att kunna komma in i arbete eller praktik. Resultatet visar även att myndigheters insatser inte varit tillräckliga för att hjälpa kvinnorna in på arbetsmarknaden. Slutsatser av denna studie är att de resultat som har framkommit stämmer överens med tidigare forskning och teorier på många områden. Bland annat kan personers språkkunskaper och utbildningsnivå påverka deras väg in på arbetsmarknaden. Majoriteten av intervjupersonerna i vår studie har högre utbildning, men har trots det svårigheter att få arbete eller praktik. Studien bidrar till en ökad förståelse och bild av de utmaningar och situationer som personer som kommer till Sverige kan stå inför. 
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From residence permit to work: Womens stories about the way in to the labour market 
Linda Johansson 
Kaltrina Krasniqi 

  

   
Abstract 
Statistics show that the proportion of people of foreign origin in employment is low compared with those born in Sweden. Amongst acquisiton workers with foreign background the percentage is lower among people coming to Sweden as refugees or due to connection with a relative. The proportion of employed people increase with time, but after ten years in the country it is still low. There are also differences between men and women, where the proportion of working women is lower than among men. Consequences that can arise for people who do not enter the labor market are social exclusion, health problems and financial problems. The aim of this study is by womens lifestories examine the way to the labour market as well as eventual possibilities and obstacles that can arise. To achieve the aim of the study a narrative method has been used by lifestories. The process of the empirical material was completed with the use of narrative analysis. The result shows that private contacts has been very important for the women to get in to work or internship and that the efforts by the authorities to help the women in to the labour market has been insufficient. Conclusions of the study is that the results have been consistent with previous research and theories in many areas. Among other things, people's language skills and education affect their way into the labour market. The majority of the participants in our study, however, has higher education, but despite that they have difficulty of finding work or training. The study contributes to a better understanding and picture of the challenges and situations people who come to Sweden may face. 

  

    

   
   
 
 
 
 
Keywords: Labour market, woman, residence permit, integration, establishment, 
social work.  
 

  



 

 

   
   

Förord 
Arbetet har fördelats likvärdigt och vi har båda varit mycket delaktiga och engagerade under hela arbetets gång samt med ett gott samarbete genomfört studien. Vi har båda två varit närvarande under samtliga intervjuer förutom en.  Vi vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som har deltagit i undersökningen, utan er hade undersökningen inte kunnat genomföras. Ett tack tilldelas även personer som har bidragit på andra sätt i vår undersökning. Vi vill även tacka vår handledare Sara Högdin för en värdefull handledning och goda råd under arbetets gång.  
Ett stort tack tilldelas även till våra fina familjer som har varit till stort stöd för oss genom uppsatsens gång.                                     



 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ....................................................................................................... 1 

1.1 Relevans för socialt arbete ...................................................................................... 1 
1.2 Syfte ....................................................................................................................... 2 
1.3 Disposition ............................................................................................................ 2 
1.4 Begreppsförklaring ................................................................................................ 2 

1.4.1 Invandrare ................................................................................................................. 2 
1.4.2 Utländsk bakgrund .................................................................................................... 2 
1.4.3 Flykting ..................................................................................................................... 3 
1.4.4 Uppehållstillstånd ...................................................................................................... 3 
1.4.5 Etableringsplan .......................................................................................................... 3 
1.4.6 Folkbokföring ........................................................................................................... 3 
1.4.7 (SFI) Svenska för invandrare ...................................................................................... 3 
1.4.8 Legitimation .............................................................................................................. 4 
1.4.9 Integration ................................................................................................................. 4 

2. Tidigare studier .............................................................................................. 4 
2.1 Skillnader mellan utlands- och svenskfödda personer i arbete, utbildning och 
integration .................................................................................................................. 4 
2.2 Hälso- och välfärdsproblem ................................................................................... 5 
2.3 Utmaningar kring etablering och integrering ......................................................... 5 

3. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................ 7 
3.1 Bourdieus kapitalteori ............................................................................................ 7 
3.2 Betydelsen av kön .............................................................................................. 8 

4. Metod ............................................................................................................. 8 
4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv Fenomenologi ...................................................... 8 
4.2 Metodval ................................................................................................................ 9 
4.3 Urval ...................................................................................................................... 9 
4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling .................................................................... 10 
4.5 Bearbetning av data ............................................................................................. 11 
4.6 Etiska överväganden ............................................................................................ 11 

5. Resultat ........................................................................................................ 12 
5.1 Introduktion till det nya landet ............................................................................. 12 
5.2 Brist på samverkan mellan myndigheter .............................................................. 13 
5.3 Brist på stöd från Arbetsförmedlingen .................................................................. 14 
5.4 Svårigheten att använda utländska meriter ........................................................... 15 
5.5 Betydelsen av privata kontakter och frivilliga organisationer ................................ 17 
5.6 Att vara kvinna ..................................................................................................... 17 

6. Analys .......................................................................................................... 18 



 

 

6.1 Betydande faktorer kring vägen in på arbetsmarknaden ....................................... 18 
6.2 Kulturellt kapital .................................................................................................. 19 
6.3 Symboliskt kapital ............................................................................................... 20 
6.4 Betydelsen av socialt kapital ................................................................................ 20 
6.5 Betydelsen av kön ................................................................................................ 21 

7. Metoddiskussion .......................................................................................... 21 
8. Resultatdiskussion ....................................................................................... 23 
 
Källförteckning 
Bilagor Bilaga A : Missivbrev Bilaga B : Intervjuguide   
 
 
 



 

 1

1. Inledning 
Det är få flyktingar som nyligen kommit till Sverige som börjar arbeta. Andelen förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund ökar med tiden, men även efter tio år i landet är andelen lägre än bland inrikesfödda personer. Tegsjö beskriver att antalet personer med utländsk bakgrund i Sverige år 2003 var 1,35 miljoner vilket motsvarade 15 % av hela befolkningen. Andelen förvärvsarbetande personer som hade utländsk bakgrund var 13% av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige. Av det totala antalet personer med utländsk bakgrund hade 59% förvärvsarbete, medan andelen förvärvsarbetande bland personer med svensk bakgrund var 79% (Tegsjö o.å).  
En rapport från SCB (Statistiska centralbyrån), i uppdrag av RIA (Rådet för integration i arbetslivet), visar hur stor andel personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av flykt eller anknytning och har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla. Andelen baseras på det totala antalet invandrade personer som har fått uppehållstillstånd mellan åren 2002-2012. Av personer som har fått uppehållstillstånd på grund av flykt eller anknytning var andelen förvärvsarbetande kvinnor 6% och män cirka 15% det första året i Sverige. Andelen förvärvsarbetande kvinnor uppgår då till knappt 50% och andel förvärvsarbetande män uppgår till drygt 60% av totala antalet invandrade personer. Det beskrivs i rapporten att flyktingar och deras anhöriga är den grupp som i lägst utsträckning har förvärvsarbetande personer. Detta jämfört med den totala gruppen av personer med utländsk bakgrund som har kommit till Sverige på grund av exempelvis arbete eller studier. Bland förvärvsarbetande personer som har uppehållstillstånd på grund av flykt eller anknytning finns det även skillnader mellan kvinnor och män. Enligt rapporten beror skillnaden bland annat på att kvinnorna studerar och att en stor del av kvinnorna har barn vid invandringen eller får barn kort därefter. Därmed är deras huvudsakliga inkomstkälla i koppling till vård av barn (Rådet för integration i arbetslivet 2016).  
1.1 Relevans för socialt arbete 
Arbetslöshet kan på sikt leda till socialt utanförskap, hälsoproblem och ekonomiska problem. Dessa är några av konsekvenserna som kan uppstå för de enskilda som inte kommer in på arbetsmarknaden (Bäckman 2010). Hessle beskriver att socialt arbete är en organiserad verksamhet där fokus ligger på utsatta samhällskategorier. Den organiserade verksamhetens syfte är att förebygga samhällsförändringar i områden där det finns risk för sociala eller psykosociala problem som kan uppkomma för grupper eller individer (Hessle o.å). Ett exempel på en verksamhet inom socialt arbete är Arbetsförmedlingen, som till viss del beskrivs i studien. Arbetsförmedlingen arbetar bland annat med etableringsprogram och framtida yrken för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.   
I koppling till socialt arbete lyfter vår forskningsstudie fram kvinnors upplevelser av att komma till Sverige på grund av flykt eller anknytning och deras väg in på arbetsmarknaden. En viktig aspekt i socialt arbete är att kvinnor och män kan ha olika förutsättningar. Herz och Kullberg beskriver att rättighetsperspektivet kan få oss att förstå att kvinnor och män har olika förutsättningar och att insatsen eller hjälpen från myndigheter kan skilja sig åt. Ett genusmedvetet socialt arbete kan förstås genom att man lägger upp det i en jämställdhetsdiskurs. Detta innebär att kvinnor och män kan tillhandahålla likvärdiga eller lika förutsättningar med hjälp av normer, föreskrifter eller 
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rättsliga regler. Dock kan kvinnor och män ha olika behov av insatser och på så sätt kan deras förutsättningar skiljas åt. Socialtjänstens insatser anses inte vara tillräckliga vad gäller insatserna som är anpassade för kvinnor eller män. I och med detta är det viktigt att socialtjänsten har insatser som är anpassade till båda könen som därmed tillgodoser kvinnors och mäns enskilda behov (Herz & Kullberg 2012). I denna studie har enbart kvinnor intervjuats för att skapa en ökad förståelse för just kvinnors förutsättningar och behov av insatser. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för kvinnors väg från uppehållstillstånd till 
arbete i Sverige. Avsikten är att genom kvinnors livsberättelser studera deras väg in på 
arbetsmarknaden samt eventuella möjligheter och hinder som har uppstått.  

1.3 Disposition 
Studien består av åtta delar: Den första delen innehåller en inledning som beskriver 
problemområdet, studiens syfte samt begreppsförklaringar. I den andra delen beskrivs 
tidigare forskning som bland annat handlar om integration, hälso- och välfärdsproblem 
samt utbildningsnivå och sysselsättning. Vidare redogör den tredje delen för teoretiska 
utgångspunkter där Bourdieus kapitalteori och Skeggs teori om kön i koppling till kapital 
förklaras. I den fjärde delen beskrivs studiens metod som innefattar val av metod, 
vetenskapsteoretiskt perspektiv, urval, tillvägagångssätt vid datainsamling, bearbetning av 
data, etiska övervägande. I den femte delen presenteras studiens resultat som är indelad i 
sex teman. Den sjätte delen innehåller analys utifrån studiens resultat och teori. I den 
sjunde delen redovisas metoddiskussionen. Slutligen, i den åttonde delen, redovisas 
resultatdiskussionen. 

1.4 Begreppsförklaring  
Detta avsnitt innehåller kortfattade definitioner av centrala begrepp som förekommer i 
studien.  

1.4.1 Invandrare  
En invandrare är en person som är född utomlands men har invandrat till ett annat land 
(Bask 2005). Enligt Hammar (o.å) innebär begreppet invandrare en person som har 
flyttat till ett nytt land för att bosätta sig en längre tid. Enligt folkbokföringen i Sverige 
ska bosättningen vara under minst ett år. 
1.4.2 Utländsk bakgrund 
Enligt Raneke (2013) innebär begreppet utländsk bakgrund att personen antingen är 
utrikesfödd eller är född i Sverige och har minst en utrikesfödd förälder. 
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1.4.3 Flykting  
Begreppet flykting avses enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716) en utlänning som 
befinner sig utanför det land som den är medborgare i på grund av att personen känner 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av bland annat ras, nationalitet, religiös, 
politisk uppfattning, kön, sexuell läggning och som inte kan få skydd i sitt eget hemland. 
1.4.4 Uppehållstillstånd  
Enligt Migrationsverket måste en person ansöka om uppehållstillstånd om den har 
medborgarskap utanför EU och vill bosätta sig i Sverige. Det finns flera olika grunder för 
att få uppehållstillstånd. Grunden för uppehållstillstånd genom anknytning innebär att 
man behöver ha anknytning till en make/maka/registrerad partner eller sambo samt barn 
under 18 år som redan bor i Sverige. Grunden för uppehållstillstånd när man söker 
skydd, det vill säga asyl, innebär att Migrationsverket ska pröva om den som söker skydd 
har rätt till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (Migrationsverket 2016). 

1.4.5 Etableringsplan  
Etableringsplanen utförs av Arbetsförmedlingen och innebär ett särskilt stöd för 
personer som har fått uppehållstillstånd på grund av flykt eller på grund av anknytning 
till en anhörig som i sin tur har fått uppehållstillstånd på grund av flykt. Aktiviteterna i 
etableringsinsatserna ska stödja personer att så snabbt som möjligt lära sig svenska, 
komma i arbete och klara sin egen försörjning. Vilka aktiviteter som planen ska innehålla 
planeras med Arbetsförmedlingen utefter personens behov, men ska minst bestå av 
Svenska för invandrare, arbetsförberedande insatser (till exempel praktik och validering 
av utbildnings- och yrkeserfarenheter) samt samhällsorientering med syfte att ge 
grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Utgångspunkten är att aktiviteterna 
ska innebära heltidssysselsättning och pågår vanligtvis i 24 månader (Arbetsförmedlingen 
2016). 
1.4.6 Folkbokföring 
Enligt Skatteverket (2016) ska personer som planerar att bo i Sverige i ett år eller mer 
folkbokföra sig. Enligt Folkbokföringslagen (SFS 1991:481) ska den som efter inflyttning 
anses vara bosatt i Sverige folkbokföras. Personer från andra länder får endast 
folkbokföras om de har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige. 
1.4.7 (SFI) Svenska för invandrare 
SFI (Svenska för invandrare) är en utbildning i svenska språket för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen syftar till ge grundläggande kunskaper i svenska språket (Skolverket 2015). 
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1.4.8 Legitimation 
För att kunna arbeta i Sverige med vissa yrken som kräver en högre utbildning krävs 
legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen och kräver att man har genomgått 
en godkänd utbildning. Legitimationen ger en generell behörighet att utöva ett visst yrke. 
Processen som genomförs när en legitimation skapas av Socialstyrelsen kallas validering. 
Detta innebär att man gör en utvärdering och bedömning av personers kompetens och 
kunskaper. Både arbetslivserfarenhet och studier tas hänsyn till. Vid validering bedöms 
alla intyg och betyg från hemlandet av Socialstyrelsen som beslutar om personen har 
behörighet för att kunna utöva ett visst yrke i Sverige (Nationalencyklopedin o.å). 

1.4.9 Integration 
Integration innebär att invandrare och flyktingar anpassar sig i ett nytt land genom att de 
lär sig svenska samt bor och arbetar som andra svenskar. De har däremot kvar sitt 
modersmål och bandet till sin gamla kultur kvarstår. Integration kan även gå i motsatt 
riktning, det vill säga att svenskar tar till sig invandrarnas kultur. Därmed bildas ett 
mångkulturellt samhälle. Integrering skiljer sig mot assimilation som tidigare var vanligt i 
det svenska samhället. Assimilationen innebar att invandrare skulle bli så lika den svenska 
ursprungsbefolkningen som möjligt (Nationalencyklopedin o.å). 

2. Tidigare studier 
I detta avsnitt beskrivs tidigare studier kring olika forskningsområden som är relevanta 
för studiens syfte. Ämnen som tas upp handlar om skillnader mellan utlands- och 
svenskfödda personer i arbete, utbildning och integration, hälso- och välfärdsproblem 
samt utmaningar kring etablering. 

2.1 Skillnader mellan utlands- och svenskfödda personer i arbete, 
utbildning och integration 
Dahlstedt (2011) beskriver att det finns skillnader mellan invandrare och personer som är födda i Sverige. En av dessa skillnader är att utbildningsnivån och kompetensnivån är lägre bland utlandsfödda. Vidare menar Ekberg och Hammarstedt (2004) att invandrare med utomeuropeiska föräldrar ofta har sociala bistånd, som exempelvis försörjningsstöd. Detta kan tyda på att de inte är kvalificerade till arbete, att de har varit långtidsarbetslösa eller att de aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. Bevelander menar att problem vid integration som kan uppstå på grund av låg utbildningsnivå kan bli mindre genom att rätt utbildning samt språkutbildning tillhandahålls. Dock beror det enligt Bevelander på vilken utbildning som tillhandahålls och om den är tillräcklig för att möjliggöra en fullständig integration av de nya invånarna. För flyktingar är risken ofta större att vara arbetslös eller att ha tillfälliga arbeten som i sin tur leder till lägre intäkter. Detta kan därmed betyda att flyktingar eller utlandsfödda har lägre sysselsättningsgrad än svenskfödda. Vidare visar studien att sannolikheten att få arbete är större om individen är ung och utbildad. Det framkommer även att män som är utlandsfödda och har barn påverkas positivt när det gäller att få arbete, medan utlandsfödda kvinnor som har barn påverkas negativt (Bevelander 2011). Bergnéhr beskriver att utländska kvinnor som är 
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välfärdsberoende, det vill säga har någon form av socialt bistånd, blir uppmuntrade att arbeta och har en hög önskan att få anställning och försörja sig själva. Studien visar dock att grupper av invandrare, oavsett deras tidigare utbildning och kompetens inte har erbjudits sysselsättningsmöjligheter i Sverige (Bergnéhr 2016). Frivilliga föreningar kan vara betydelsefulla för att personer ska kunna komma in på arbetsmarknaden. I Borells och Gerdners studie av muslimska föreningar visar resultaten att sådana föreningar kan vara ett bra sätt att få muslimska invandrare in på arbetsmarknaden. Arbetet utförs på frivillig basis och är riktad mot både medlemmar av församlingen, muslimer och andra i det lokala samhället. Frivilligt socialt arbete verkar vara mest intensivt i mindre kommuner med hög arbetslöshet. Vidare visar studien att de svenska muslimska församlingarna utför ett frivilligt socialt arbete. Församlingarna är mycket intresserade av att samarbeta med andra organisationer men även med myndigheter av olika slag (Borell & Gerdner 2011). 
2.2 Hälso- och välfärdsproblem 
En studie av Bask visar att invandrare drabbas av fler välfärdsproblem än vad svenskfödda gör. Välfärdsproblemen kan bland annat vara långtidsarbetslöshet och hälsoproblem som i sin tur kan leda till social utslagning. Hälsoproblemen bland invandrare kan vara både psykiska och fysiska och är högre jämfört med personer födda i Sverige (Bask 2005).   
Studier av Lindencrona (2008) visar flyktingars överrepresentation bland individer med posttraumatiska livshändelser som har diagnoserna posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) och/eller depression. Eriksson-Sjöö, Ekblad och Kecklund (2010) menar att ovannämnda diagnoser inkluderar symptom som koncentrations- och sömnsvårigheter, som i sin tur påverkar inlärningsförmågan och förutsättningarna för en lyckad introduktion på arbetsmarknaden och i övriga samhället. 
2.3 Utmaningar kring etablering och integrering  
Jönhill (2012) beskriver integration genom att den enskilda individen är en del i samhället och behöver vara integrerad för att kunna överleva och leva under trygga förhållanden men även för att samhället ska fungera. Det framkommer i Herz och Johansson att brist på integration inte endast är relaterat till språk och etnicitet utan även till samhörigheten mellan sociala och institutionella strukturer. Utslagning eller inkludering av människor kan variera i tid och utrymme. Det skapas nya sociala band och strategier som används för att hantera fördomar, diskriminering och nya identiteter. Det sociala landskapet om invandring och nationalitet berör oss alla, men vissa människor kan uteslutas och behandlas som utomstående. Det finns en mängd sociala, kulturella och materiella faktorer som kan bidra till inkludering eller exkludering (Herz & Johansson 2012).   
Jönhill beskriver vidare att inklusion och exklusion handlar om tillhörighet. Begreppen innebär vilken tillhörighet en person har samt vilken tillhörighet den inte har till olika delar i samhället. Jönhill menar att en person inte ingår i de sociala skikten, men att personen istället tar på sig olika roller som relateras till olika funktioner. De olika roller som utspelas är exempelvis inom familjen, på arbetet samt i föreningar. Individen i fråga har alltså olika funktioner i de olika rollerna beroende på var den befinner sig. Jönhill beskriver vidare att exklusion kan skapa sociala problem så som arbetslöshet och hemlöshet samt diskriminering. Social integration har setts som problematisk ur flera 
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synvinklar. Detta främst genom att samhället har kännetecknats allt mer av global kommunikation. Den globala enheten består av bland annat individer och grupper som har olika normer och värden. Deras etniska och kulturella bakgrund kan skildra och riskera integrationen genom konflikter som kan leda till att samhället splittras (Jönhill 2012).  
Diedrich och Styhre beskriver olika roller som i deras studie uppkommer för människor i samband med integration. Dessa roller beskrivs som en konsekvens av den klassifikation som det svenska flyktingsystemet bidrar till. Nyanlända personer behöver spela minst fyra olika roller på vägen till integrering som sker via Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, flyktingenheter och vuxenutbildningar. De fyra rollerna beskrivs som “Invandraren”, “Den arbetssökande”, “Den behövande” och “Den studerande”, vilka i sin tur innebär fler klassificeringar inom varje roll. För en flykting från en främmande kultur med låg kunskap om det svenska samhället innebär det en signifikant utmaning att lyckas ta sig igenom dessa roller. Genom intervju- och observationsundersökningar av chefer och anställda på organisationer och myndigheter som är involverade i samarbetet kring integrering av flyktingar visar studien att det finns olikheter mellan de olika organisationerna ur politiska, socialt praktiska och ekonomiska perspektiv. Diedrich och Styhre menar att om användningen av ett system med klassificering skall fungera krävs en förståelse för hur sådana system fungerar i praktiken (Diedrich & Styhre 2008).   
Forskaren Martin Qvist belyser om och hur det finns riktlinjer och styrning kring flyktingmottagande och introduktion i Sverige. Det staten har velat uppnå inom området flyktingmottagande och introduktion är lokala verksamheter som flexibelt har förmågan att anpassa sig efter individuella behov, lokala förutsättningar och arbetsmarknadens krav. Då området innefattar flera aktörer och är sektorsöverskridande krävs det att samhällets insatser behöver samordnas för att nå de uppsatta målen. Detta behov av samordning kan liknas med Diedrich och Styhres (2008) studie kring olikheterna mellan organisationerna som arbetar med integrering av flyktingar. Qvist menar vidare att målsättningen har varit att påbörja ett utvecklingsarbete för nya metoder och samverkanslösningar där lokala aktörer från stat, kommun, civilsamhälle och näringsliv medverkar. Till skillnad från detaljstyrning har staten genom “governance styrning” haft ambitionen att påverka genom att sätta ramar och mål för insatserna. Detta har bidragit till att kommunerna haft relativt stor möjlighet att själva utforma verksamheterna. Trots att samverkan och samordning har varit en av de mest centrala målsättningarna inom detta område, visar det sig att det finns brister kring just detta. Dessa brister har återkommande lyfts fram som ett av de största problemen. Qvist belyser bland annat i sin avhandling att de uppsatta principerna i arbetslinjen som innebär samverkan, frivillighet, parallella insatser och “eget ansvar” är för vagt hållna och därmed inte ger någon mer grundlig vägledning till hur insatserna ska gestaltas. Konsekvenser av detta, som Qvist har funnit i sina kvalitativa studier, är olösta målkonflikter vad det gäller exempelvis fördelningen mellan arbetsmarknadsinsatser och språkutbildning. Vidare beror även samordningsproblematiken delvis på själva konstruktionen av introduktionsprogrammets grundläggande uppbyggnad. Qvist menar att introduktionen har baserats på det anpassade programmet utefter en politisk konstruktion som är utformat kring målgruppen “nyanlända”, vilket betonar att insatserna ska vara kortvariga och tillsättas snabbt. Även om det finns liknande behov inom målgruppen såsom språkundervisning, samhällsinformation, validering av betyg etcetera, finns det även olika behov när det gäller kvalificerade arbetsmarknadsinsatser då personerna har olika yrkes- och utbildningsbakgrund. Ju fler insatser som ska rymmas i samma program, ju mer 
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behövs flexibilitet och individualisering som i sin tur kräver samordning. Om samordningen inte förverkligas uppstår därmed samordningsproblematiken (Qvist 2012).    

3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras Bourdieus kapitalteori samt Skeggs teori kring betydelsen av kön 
(Bourdieu 1984 & Skeggs 2000). Dessa teorier är relevanta för studien då de bidrar till en 
ökad förståelse för kvinnornas situation på vägen till arbetsmarknaden. De bidrar även 
till en ökad förståelse för hur hinder och möjligheter kan uppstå i samband med bland 
annat utbildningsnivå, språkkunskaper samt andra erfarenheter som kvinnorna har med 
sig när de kommer till Sverige.  

3.1 Bourdieus kapitalteori 
Bourdieus kapitalteori beskriver bland andra symboliskt, kulturellt- samt socialt kapital. Kapitalen har en koppling mellan varandra då de beskriver människors status och position i samhället samt förbindelser mellan individer i olika grupper.  
Ett av begreppen som benämns i Bourdieus (1984) kapitalteori är symboliskt kapital. Det 
symboliska kapitalet är ett begrepp som blir symboliskt när det igenkännes av sociala 
grupper och genom detta får ett värde. Därmed har tillgångar och egenskaper betydelse 
för vilken position individer har i gruppen och utgör deras tillgång av symboliskt kapital. 
Vidare kan det symboliska kapitalet även bestå av utbildning eller klädsmak, men det kan 
variera mellan olika grupper i samhället vilket som värderas som högt i varje kapitalform. 
Ett annat kapital som Bourdieu beskriver är kulturellt kapital som beskriver en individs 
status i samhället. Kulturellt kapital handlar om förtrogenhet med samhället som en 
dominerande kultur och innefattar språkutbildning, utbildning och att ha kunskap om 
utbildningssystemet samt hur detta fungerar. Denna kunskap kan användas för att nå 
olika mål i livet. Detta kan enligt Bourdieu själv ses som ett kulturellt eller socialt arv då 
detta betraktas gå i arv inom en familj. Däremot kan det kulturella kapitalet förändras 
genom att individer kommer i kontakt med andra miljöer och möjligheten att behärska 
olika situationer utvecklas. Den största möjligheten till att öka elevers kulturella kapital är 
genom skolan och dess utbildningssystem. Därmed ökar även elevernas status i samhället 
(Bourdieu 1984). Sociologen Donald Broady (1998) beskriver Bourdieus sociala kapital 
som en förbindelse mellan individer i en grupp som exempelvis släkten eller familjen 
som förenar individer med varandra. Vidare menar Broady att människor i en grupp 
binder samman kontakter där man har olika erfarenheter eller positioner. På så sätt 
utgörs en tillgång, det sociala kapitalet, där alla människor i gruppen kan dra nytta av de 
olika fördelar som man för med sig till gruppen. Beroende på individens innehav av det 
sociala kapitalet kan det vara avgörande för tillgången av sitt utbildningskapital. Det 
sociala kapitalet utgör en egen art och tillåter inte att återföras med andra kapitalarter 
som kulturella, ekonomiska eller utbildningskapital, men den kan bidra till en förklaring 
om varför dessa tillgångar utgör en viss utdelning. 
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3.2 Betydelsen av kön 
Med utgångspunkt i Bourdieus kapitalteori beskriver sociologen Beverly Skeggs att kön 
och klass behöver kombineras för att kunna få en förståelse kring kvinnors respektive 
mäns position och framtidsval. Kön och klass är inte ett kapital i sig men ger en 
förklaring till de relationer som i sin tur kan skapas och värderas i olika kapital. Skeggs 
menar att det finns en könad reproduktion som innebär att kvinnor endast kan inta ett 
begränsat kulturellt kapital (Skeggs 2000). Genusvetaren Tina Mattson beskriver i sin tur 
att ett av de centrala teman i vetenskapliga genusteorier innebär att kön är något som 
fostras, socialiseras och konstrueras. Därmed ses inte kön som något som är bestämt och 
biologiskt utan något som kan vara förändringsbart genom livets gång. Att kön kan 
uppfattas olika beror på vilken social, kulturell och historisk kontext människor befinner 
sig i. Kvinnor och män kan även uppfattas och uppfatta sig själva på olika sätt i olika 
sammanhang (Mattsson 2010). 

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs val av metod, vetenskapsteoretiska perspektiv, urval, 
tillvägagångssätt vid datainsamling, bearbetning av data samt etiska överväganden. Den 
valda metoden i studien har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningsansatsen har  
enligt Stukát sitt ursprung i humanistisk vetenskap där fenomenologi och hermeneutik 
utgör grunden. Den huvudsakliga uppgiften i den kvalitativa metoden är att tolka och 
förstå resultat som inkommer, till skillnad från den kvantitativa ansatsen som är att 
generalisera, förutsäga samt förklara (Stukát 2011). Den kvalitativa ansatsen används i 
form av en narrativ metod då syftet med studien är att studera upplevelser och genom 
intervjupersonernas berättelser öka förståelsen för dessa. 

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv Fenomenologi 
Då studiens syfte handlar om att öka förståelsen för kvinnors väg från uppehållstillstånd till arbete i Sverige har vi som utgångspunkt valt att använda oss av en kvalitativ metod ur ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologin är ett vetenskapligt perspektiv som enligt Martyn Denscombe har en betoning på subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Den fenomenologiska forskningen handlar generellt om människors känslor och emotioner, uppfattningar eller åsikter samt attityder och övertygelser. Vidare associeras fenomenologin med humanistisk forskning med kvalitativa metoder som innebär tillvägagångssätt som fokuserar på individens uppfattningar och personliga erfarenheter (Denscombe 2009). Utefter syftet i studien är därför det fenomenologiska perspektivet användbart då vi vill undersöka just människors upplevelser. Denscombe beskriver vidare att fenomenologin främst handlar om mänskliga erfarenheter. Ett fenomen är något som vi uppfattar genom våra sinnen, det vill säga genom det vi ser, hör, berör, smakar eller känner doften av. I fenomenologin sker en koncentrering av att få en tydlig bild av förmålen i sig utefter hur de upplevs direkt av människor (Denscombe 2009).  Tolkning i fenomenologin är inte den främsta uppgiften, till skillnad från hermeneutiken som strävar efter att tolka mening som uppkommer i socialt samspel (Johansson 2005). Istället är uppgiften att presentera erfarenheterna på ett sätt som är troget originalet. 
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Fokus i fenomenologin är att se saker genom andras ögon och minimera inverkan av forskarens egna övertygelser, förväntningar och förutfattade meningar om det som undersöks. I det fenomenologiska perspektivet är intervjuprocessen viktig då den ger möjlighet till att undersöka frågor på djupet. För att kunna gå in på djupet i frågorna krävs det gott om tid vilket innebär att intervjuer i fenomenologisk forskning är relativt långa. Intervjuprocessen bidrar även till att intervjupersonen har möjlighet att ta upp ämnen som han eller hon upplever vara viktiga då fenomenologiska forskare använder sig av förhållandevis ostrukturerade intervjuer. Intervjupersonen har därigenom möjlighet att berätta sin version av sina upplevelser med egna ord (Denscombe 2009). 
4.2 Metodval 
I denna studie har vi valt att använda oss av narrativ metod som, jämfört med en kvalitativ metod generellt, innebär att berättelsen och berättandet specifikt undersöks. Muntliga berättelser uttrycker händelser om det förflutna och får sin betydelse i framtiden. I studiet av berättelser som forskningsfält är fokus på själva berättandet och/eller på berättelsens struktur och meningsinnehåll. I narrativa forskningsstudier börjar ofta intervjun med: “Berätta om..” för att möjliggöra och inleda till berättelser. Problemområdet presenteras genom ett muntligt samtal och intervjupersonen väljer själv vad hon eller han tycker är viktigt inom området. Vidare kan intervjuaren genom sitt lyssnande och sina frågor i samtalet fördjupa och följa upp det som berättas. På så sätt skapas berättelsen intersubjektivt, det vill säga gemensamt av både berättare och lyssnare (Skott 2012). Forskaren Jepson Wigg beskriver livsberättelsetraditionen som innebär att en rad olika forskningsfrågor kan ställas, men de har alla ett gemensamt intresse för ett livsperspektiv. Livsberättelsestudier kan inrikta sig på olika områden och fokusera på olika specifika delar av intervjupersonernas upplevelser i sitt liv (Jepson Wigg 2015). I likhet med detta berättar intervjupersonerna i vår studie om upplevelser under en period i deras liv. 
4.3 Urval 
I denna undersökning har vi valt att genomföra intervjuer med sju intervjupersoner. Personerna som har deltagit i intervjuerna är enbart kvinnor. Kvinnorna har valts utifrån en personlig kontakt med en intervjuperson som tipsade om resterande personer. Vårt tillvägagångssätt till urvalet kan således liknas vid ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval beskrivs av Denscombe som väldigt effektivt när man vill utöka antal personer och bygga ett rimligt stort urval. Snöbollsurvalet innebär att en person hänvisar vidare till ytterligare personer som kan vara relevanta för undersökningen (Denscombe 2009). Nedan följer en kortare presentation av personerna som deltog i intervjuerna för att läsaren skall veta vem som säger vad och att resultaten ska bli lättare att förstå. Kvinnornas namn är fingerade och deras åldrar är mellan 27 och 51 år. Kvinnorna i studien har olika bakgrund då de kommer från olika länder och deras tid i Sverige har varit olika lång. Som beskrivet nedan har de fått uppehållstillstånd på grund av flykt eller på grund av anknytning. Även deras utbildningsnivå samt arbetslivserfarenhet ser olika ut. Nedan presenteras även om kvinnorna har arbete eller praktik idag.  

            Intervjuperson, Alima. Kom till Sverige 2013 på grund av anknytning. Har högre utbildning men ingen arbetslivserfarenhet i hemlandet dock arbetslivserfarenhet till viss del i Sverige. Har arbete idag. 
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  Intervjuperson, Gina. Kom till Sverige 2014 på grund av flykt. Har högre utbildning samt arbetslivserfarenhet i hemlandet och till viss del arbetslivserfarenhet i Sverige. Har praktik idag. 
  Intervjuperson, Saba. Kom till Sverige 2014 på grund av flykt. Har högre utbildning samt arbetslivserfarenhet i hemlandet och arbetslivserfarenhet till viss del i Sverige. Har inget arbete/praktik idag. 
  Intervjuperson, Nadiya. Kom till Sverige 2007 på grund av anknytning. Har ingen högre utbildning eller arbetslivserfarenhet i hemlandet men viss arbetslivserfarenhet i Sverige. Har arbete idag. 
  Intervjuperson, Fellah. Kom till Sverige 2014 på grund av anknytning.  Har till viss del högre utbildning och arbetslivserfarenhet i hemlandet samt i Sverige. Har praktik idag. 
   Intervjuperson, Ramona. Kom till Sverige 2013 på grund av flykt. Har högre utbildning och arbetslivserfarenhet i hemlandet samt arbetslivserfarenhet till viss del i Sverige. Har arbete idag. 
   Intervjuperson, Maha. Kom till Sverige året 2014 på grund av flykt. Har högre utbildning samt arbetslivserfarenhet i hemlandet och arbetslivserfarenhet till viss del i Sverige. Har praktik idag. 

4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Före genomförandet av livsberättelseintervjuerna valdes fyra större områden kring viktiga delar av intervjupersonernas upplevelser i förhållande till studiens syfte. Områdena som valdes var:   

 Upplevelser kring den första tiden i Sverige 
 Asylprocessen 
 Vägen till arbete eller praktik 
 Situationen på arbetet eller praktiken idag (bilaga B)  

Intentionen under intervjuerna var att kvinnorna skulle berätta fritt inom de valda områdena. Vi hade dock förberett ett antal öppna frågor som vi använde oss av om det behövdes som ett stöd under intervjuerna. Livsberättelseintervjuerna genomfördes individuellt med intervjupersonerna i en ostörd miljö på platser som vi bestämde gemensamt. Intervjupersonerna kontaktades en tid före intervjutillfället via telefon eller e-mail där de tillfrågades om de ville delta i en intervju. Vi skickade ut vårt missivbrev (bilaga A) till varje intervjuperson före intervjutillfällena. Detta, bland annat, för att de skulle bli informerade om studiens syfte, om att det är frivilligt att delta samt att de skulle ha möjlighet att förbereda sig på vilka områden i sitt liv de skulle berätta för oss om. Intervjuerna varade mellan fyrtio minuter till en och en halv timma. Variationerna på intervjuernas längd hade olika orsaker. Dessa var bland annat språkliga svårigheter och att intervjupersonerna hade olika sätt att berätta på. Samtliga intervjuer spelades in efter deras godkännande. I vissa fall ställde vi uppföljningsfrågor för att fördjupa oss på olika områden. Vi förklarade våra frågor igen, vid tillfällen när frågorna inte uppfattades korrekt. 
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 4.5 Bearbetning av data 
Det inspelade intervjumaterialet bearbetades med hjälp av transkription. Att transkribera intervjuer är ett tillvägagångsätt att samla in data genom att skriva ut intervjumaterialet. Transkribering kan ta lång tid att genomföra, men är ett värdefullt sätt för att samla in kvalitativa data. Ahlberg (2004) beskriver att transkription är viktigt då materialet återges och bearbetas till skriftlig form. Transkriptionerna skrevs ordagrant där skratt är inom parentes och pauser är inom klamrar. När materialet från intervjuerna har varit på engelska har vi översatt till svenska.   
Efter transkriberingen av intervjumaterialet valde vi att använda tre olika arbetssätt för vidare bearbetning av materialet. Enligt Rennstam och Wästerfors är dessa tre arbetssätt grundläggande när det kommer till att skapa samhällsvetenskapliga analyser. De tre arbetssätten innebär att sortera, reducera och att argumentera. Att sortera innebär att man noga läser igenom materialet man har fått fram som senare delas upp och ordnas. En analys görs och förutsätter att man undersöker materialet på nytt. När man sedan reducerar det insamlade materialet innebär detta att man väljer ut eller väljer bort delar ur materialet. Allt som sägs under intervjun kan inte komma med, utan man gör utdrag av delar som passar och  därmed kan göra en god representation av materialet. Slutligen argumenterar man kring materialet och dess innehåll. Detta innebär att materialet inte enbart ska redovisas utan att man argumenterar med hjälp av materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). Vår argumentation har genomförts genom val av material till resultatdelen. Alla områden var mycket intressanta och värdefulla i kvinnornas berättelser, men på grund av studiens syfte valde vi att begränsa materialet till två områden i vårt resultat. De områden vi slutligen valde att inkludera i resultatavsnittet var Första tiden i Sverige och Vägen till arbete (bilaga B). Vidare i arbetet med resultatavsnittet utgick vi ifrån att tematisera innehållet från de olika livsberättelserna. Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998) beskriver den tematiska analysen där innehållet är i fokus men gemensamma teman identifieras i de olika berättelserna och innehåll från de olika berättelserna skrivs samman. 
4.6 Etiska överväganden 
Inom forskningen finns det etiska överväganden vad gäller hur personer som deltar i en undersökning får behandlas. Dessa övervägande är mycket viktiga att följa för att säkerställa att personerna skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de deltar i forskningsstudier (Vetenskapsrådet 2011).  Bryman (2011) beskriver några av de grundläggande etiska principer som används i bland annat svensk forskning. Dessa principer har utgångspunkt i  personers frivillighet, integritet, konfidentialitet  och anonymitet i en forskningsstudie.  
En av de forskningsetiska principerna är informationskravet. Denna princip innebär att forskaren ska informera berörda personer om syftet till undersökningen, att det är frivilligt att medverka i studien samt att de har rätt till att gå ur undersökningen om de vill (Bryman 2011). Informationskravet uppfylldes genom att kvinnorna tilldelades ett missivbrev (bilaga A) där information framgick om studiens syfte samt att det är frivilligt att delta i undersökningen. Det framgick även i missivbrevet att personerna när som helst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen. Vi gick även igenom missivbrevet muntligt med intervjupersonerna före intervjuerna. Detta för att i högsta möjliga mån säkerställa att de tagit del av informationen samt för att ge möjlighet till förtydligande ifall det var något som var oklart. 
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Samtyckeskravet är en annan forskningsetisk princip som innebär att de medverkande i studien själva får bestämma om de ska delta (Bryman 2011). Intervjupersonerna tillfrågades genom telefon eller mail om de ville delta i studien. De fick möjlighet till betänketid, om det behövdes, innan de gav sitt samtycke till att medverka. Samtyckeskravet uppfylldes då intervjupersonerna tackade ja till att medverka.  
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om personerna som deltar i undersökningen ska behandlas konfidentiellt och att obehöriga inte skall kunna komma åt personuppgifter (Bryman 2011). Uppgifter som har framkommit under intervjuerna har behandlats varsamt och ingen obehörig har kommit åt uppgifterna. Namnen på intervjupersonerna är fingerade på grund av att anonymiteten så långt som möjligt ska säkerställas. Städer som har nämnts och organisationer som kvinnorna har personlig kontakt med, har vi valt att inte skriva ut för att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras. Även vissa citat är till viss del korrigerade för att förhindra att identiteter avslöjas på grund av språkliga uttryck. Vi har även valt att inte skriva ut ålder på varje person. Genom dessa överväganden uppfylls konfidentialitetskravet.  
En slutlig forskningsetisk princip är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 
kommer in enbart skall används för forskningens ändamål (Bryman 2011). 
Nyttjandekravet uppfylldes genom att uppgifter samt material som kommit oss tillhanda 
under studiens gång enbart användes till undersökningens syfte. Intervjupersonerna 
informerades om att inspelade ljudfiler samt skrivet material kommer att kasseras när 
uppsatsen har blivit godkänd. Information gavs även om att uppsatsen efter 
godkännande kommer publiceras på DIVA-portalen, som är en offentlig databas för 
studenters uppsatser.  

5. Resultat  
I det här avsnittet presenteras studiens resultat som har framkommit utifrån intervjuerna 
med kvinnorna i studien. Kvinnorna berättar utifrån sina situationer om de känslor de 
känt när de kom till ett land som Sverige där det är lugnt och utan krig. De berättar 
vidare att de kände sig säkra, trygga och bekväma och att Sverige är ett fritt land.  
Gina berättar om sin situation och hur hon ser på framtiden i Sverige: 

[…]vi trivs bra här och vi vill gå vidare och arbeta och leva på ett bra sätt och försöker 
vara nyttiga. (Gina) 

5.1 Introduktion till det nya landet 
För alla som har fått uppehållstillstånd sker en introduktionsperiod, som beskrivs i 
inledningsavsnittet, med ett etableringsprogram som innebär introduktion in i det 
svenska samhället och utbildning i svenska språket erbjuds. 
En av våra intervjupersoner, Ramona, berättar under intervjun att hon har deltagit i 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram och även studerat svenska på SFI (Svenska för 
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invandrare). Hon berättar att hon i etableringsprogrammet lärt sig allt om regler och 
rättigheter i Sverige. Hon menar även att man behöver söka information på egen hand 
och att man lär sig om systemet i samhället genom andra människor i sin omgivning.  
Fellah beskriver att det är svårt när man kommer till Sverige då det innebär ett nytt 
samhälle och nya traditioner. Hon berättar att man inte känner så många och det är svårt 
i början att komma in i samhället. Hon upplever att det tar lång tid att lära sig att förstå 
andra människor och att lära sig om hur samhället fungerar: 

Ja, gick till […]. Och dom, Arbetsförmedlingen, skickar alla eleverna, alla flyktingar som 
kom till Sverige till en skola för att veta traditioner och kultur och lag i Sverige, det är 
jätteviktigt. […] Ja, skolan är jätteviktig för att man vet hur fungerar hälsa till exempel 
eller skola eller polisen eller retur eller olika saker, de är jätteviktiga. […] men också […] , 
det viktigaste av allt är att lärarna pratar arabiska, för att de förstår mycket, vad betyder 
den lagen eller vad betyder det, det är jätteviktigt, så att vi förstår allt, samhället i Sverige, 
i hela Sverige. (Fellah) 

Gemensamt för alla kvinnor är att de tar upp aspekter kring svenska språket. Dels i 
samband med vägen in på arbetsmarknaden, men även kring betydelsen av att skapa 
kontakt med människor och att förstå samhället. Två av kvinnorna berättar om 
upplevelser kring det nya språket: 

Ja, vi försöker prata, jag och min man, vi försöker prata svenska eftersom vi vill ha 
kontakt, ha kontakter med andra människor, vi vill förstå det land som vi bor i, så det är 
viktigt först att man lära sig språket för att förstå allt. Vi pratar engelska, så vi kunde 
prata engelska med andra människor och alla i Sverige förstår engelska och pratar 
engelska. (Gina) 
Det kommer en svårighet med språket, ja det är inte lätt att lära mig nytt språk och det är 
inte lätt språk faktiskt.[…] ja, jag studerar mycket hemma. […] ja jag studerar inte bara 
vad som tas upp i skolan. Nej, jag går på nätet att läsa och läsa på nätet, Youtube. Jag 
kan säga jag har läst alla program som man lär svenska. […] experimentera på alla sätt 
för att kunna lära mig språket, Youtube, Google, lexikon, hela tiden, hela tiden och om 
jag läst skyltar på vägen jag översätter direkt vad som står här eller vad står där och jag 
repeterar […] försöker att lyssna på nyheter, titta på tv, ibland det finns det program som 
jag gillar eller […] svenska serier. Ibland tittar jag på avsnitten fem eller sex gånger för att 
jag kan lära mig hur de pratar eller hur de pratar med varandra. (Saba) 

5.2 Brist på samverkan mellan myndigheter 
Det framkommer berättelser från flertalet av kvinnorna som handlar om myndigheter. 
En faktor som tas upp under intervjuerna är hur statliga myndigheter inte verkar 
samverka mellan varandra. Kvinnorna berättar att det kan vara både rörigt och 
förvirrande vad det gäller information från olika myndigheter och kring vilken hjälp man 
kan få av dem. En av kvinnorna beskriver även hur hon upplevt bemötandet:  

Och människor där är trevliga, en del av dem är det inte.  Ja, på Migrationsverket, en del 
av dem tror jag […] de tycker att alla flyktingar är likadana[…]de utbildade och de 
outbildade och vilket som, så de bryr sig inte, de behandlar dig inte bra, de ger ingen god 
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service […] en del av dem[…]men en del av dem är väldigt, väldigt trevliga. Jag försökte 
att inte fokusera på det för jag ville inte tänka så. (Ramona) 

Alima berättar om svårigheterna med alla papper som man ska ta hand om när man 
kommer till Sverige. Hon berättar även om stödet hon fick av sin man som hjälpte henne 
mycket och hon kunde tänka sig in i hur svårt det kan vara för de som kommer hit utan 
att ha någon i sin omgivning som kan hjälpa dem.  
Alima berättar vidare om den stress och förvirring har uppkommit då information inte 
givits korrekt och man har bollats mellan myndigheter: 

Det var faktiskt ganska stressigt för att man vet inte, man vet ingen exakt information. 
Man får inte den exakta informationen och speciellt inte när man får olika svar från olika 
ställen, man blir så förvirrad, så vi visste inte vilken väg vi ska ta och vilken som är rätt. 
Man bara gör allt som de säger, men jag tror att det största felet var att de har ingen 
koordination och kontakt mellan varandra. […] Och det har varit så hela tiden för att jag 
vet inte, de har inte så bra kontakt, myndigheterna mellan varandra. Och de bara bollar. 
En av dem säger att vi ska till Skatteverket och någon säger vi ska till Försäkringskassan 
och hela tiden bollades vi mellan dem. Och vi får en typ information av någon och sedan 
någon annan information från den andra. Ja, först var det för, jag tror att första 
problemet var för uppehållstillstånd. Sedan hade vi det andra problemet med betyg och 
så. De har förlorat mina papper någonstans och sedan så helt plötsligt hittade de dem. 
(Alima) 

Under intervjuerna frågade vi kvinnorna om de tyckte hjälpen de har fått i Sverige kunde 
ha gjorts bättre. Ämnet kring myndigheter och förslag till förbättring vad det gäller till 
exempel samverkan mellan myndigheter framkom från flera av kvinnorna.  
Saba berättar om förslag till att myndigheter kan komma att samarbeta med varandra för 
att underlätta deras väg: 

[…] jag har förslag att de kan samarbeta - Socialstyrelsen med Arbetsförmedlingen.[…] 
ja, de jobbar ensam eller jag tror separat, varför de kan samarbeta till exempel med 
varandra för att underlätta […] ja de kan samarbeta, till exempel samlas med varandra 
per månad för att underlätta vår väg (Saba). 

Alima berättar även att hon har förslag att personer som kommer till Sverige från andra 
länder ska kunna ha tillgång till en vägledande person som har kunskap om myndigheter 
man behöver kontakta när man är ny i landet. 

5.3 Brist på stöd från Arbetsförmedlingen 
Flertalet av kvinnorna berättar att de har haft en regelbunden kontakt med 
Arbetsförmedlingen i samband med sin etablering på arbetsmarknaden. Det har 
framkommit negativa men också positiva upplevelser av vad Arbetsförmedlingen har 
hjälpt dem med. Fellah berättar att hon snabbt fick kontakt med Arbetsförmedlingen 
som vägledde henne till språkutbildning (SFI) och andra aktiviteter i etableringsplanen.  
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Gina berättar att hon har fått hjälp av personal på Arbetsförmedlingen och att de tar 
ansvar för de som är nyanlända. 
Nadiya berättar att hon inte fått någon hjälp av Arbetsförmedlingen: 

Jo, jo, jag gick till Arbetsförmedlingen, men de gör ingenting, faktiskt hjälpte inte. Och 
de sa du måste studera först SFI och sen svenska som andra språk och sen vi kan söka 
jobb, men de gör ingenting för oss. Jag fick aldrig hjälp från Arbetsförmedlingen, det 
finns många som tycker som jag. (Nadiya) 

Alima berättar om att hon inte har fått någon större hjälp av Arbetsförmedlingen trots att 
hon är utbildad och kan fyra olika språk. Hon började sedan söka efter arbete på egen 
hand och hon behövde ofta stöd från sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Trots 
detta fick hon ingen hjälp. Sabas upplevelse av sina kontakter med Arbetsförmedlingen 
är att de säger att de ska hjälpa, men att detta inte uppfylls.  
Det har framkommit under intervjuerna att man inte fått någon information angående 
hur personer med utbildning i sina hemländer ska gå tillväga när de kommer till Sverige. 
Man har istället fått information via egna kontakter. Saba beskriver att hon har fått fram 
information via personliga hemsidor som är den enda källa för henne att veta vad hon 
ska göra för att kunna få arbeta med samma yrke som hon är utbildad till i hemlandet.  
En av kvinnorna berättar att Arbetsförmedlingen har mycket att göra och känner att de 
inte hinner med att hjälpa människor på ett bra sätt. Hon menar att det är kvalitet som 
räknas och inte kvantitet: 

Jag tror […] de skyller på tiden, att det finns […] vad ska säga, enorma mängder av 
människor eller flyktingar som kommer och de hinner inte. Men jag tror att om jag ska 
säga min åsikt, jag tror att det viktigt på jobbet med kvalitet inte kvantitet. Kvalitet inte 
kvantitet att till exempel […] att handläggare sköter 5 stycken men sköter dem bra och 
blir med dem steg för steg istället för att sköta 100 personer och “jag vet ingenting om 
dem […], alla”. Jag vet inte men kanske de har rätt, det finns många och mycket som 
kommer hit, men ibland jag tänker “varför jag ska betala priset av min tid och det finns 
många som sitter här och gör ingenting, vill inte studera, varför de ska ta från, till 
exempel från min tid dem och jag som studerar hela tiden”. Om de har inte tid de måste 
veta, eller när de känner att någon är mycket intresserad och gör mycket bra de måste ge 
honom eller henne uppmärksamhet också. Mer än någon annan som hela tiden sitter 
hemma och tittar på tv och inte läsa, vill inte studera […]. De säger att det finns 
jämlikhet, ja okej, […] jag […] håller med jämlikhet, men jag håller också med om att när 
en person jobbar mer, också den ska få belöning. (Saba) 

5.4 Svårigheten att använda utländska meriter 
Under intervjuerna har det framkommit att praktik är ett betydelsefullt och bra sätt för 
kvinnorna att komma in på arbetsmarknaden och därigenom kunna dra nytta av sina 
utländska meriter. Även om utbildningar kan vara desamma, är det viktigt att göra 
praktik för att lära sig hur man arbetar praktiskt med ett yrke och dess system i ett nytt 
land: 
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[…]från den första dagen jag började lära mig svenska försökte jag att gå och fråga vem 
som helst (skratt) för att om det fanns någon praktik för att gå och började känna 
arbetsgivare och systemet också […] det är inte samma […] jag fick praktik. […] det 
finns skillnader, så det är viktigt att man går […] till arbete och minst gör en praktik för 
att lära sig det. (Gina) 
Praktiken hjälper inte bara för språket, det är jätteviktigt för att kunna språket, det 
hjälper med språket, men du kan känna eller du kan veta om systemet. (Maha) 

Det framkommer dock att det har uppstått en del hinder för kvinnorna kring att söka 
praktik och även arbete. Alima berättar att hon sökte många arbeten men att det inte gav 
något resultat. Hon sökte många arbeten på de områden som hon har högre utbildning i, 
men även arbeten utan krav på utbildning. På de intervjuer hon har fått möjlighet att 
komma till berättar hon att hennes kunskaper i svenska språket varit ett hinder. Hon 
behövde därför hjälp med sitt arbetssökande och kontaktade sin handledare på 
Arbetsförmedlingen. I detta fallet handlade det om att få praktikplats på en statlig 
myndighet:  

Och jag berättade till honom att det är så, så, så, jag har sökt så här många jobb och verkligen behöver hjälp, att det går inte bara med mina försök så han kanske måste på något sätt hjälpa mig. […] jag har sagt till honom att jag kan börja med praktik på […] så jag vill inte ens ha jobbet direkt, jag kan börja med praktik och lära mig lite och så, vill visa att jag kan och jag kan lära mig fort. Och han har kontaktat […]och de har svarat att de inte tar emot praktikanter. De tar bara emot praktikanter från svenska högskolor. (Alima)  
Ett annat område som kan innebära hinder för att kunna använda sina utländska meriter 
är dröjsmålet med legitimation. Flertalet av kvinnorna som har högre utbildning från sina 
hemländer berättar om att legitimationen dröjer och att processen är mycket lång. Detta 
kan påverka dem och deras möjlighet att få arbete inom det yrkesområde de har 
utbildning i. Den långa väntan på legitimation kan leda till negativa konsekvenser. Ett 
exempel på detta är att Saba inte kan få arbete på en arbetsplats på grund av att hon ännu 
inte fått sin legitimation. Detta trots att hon tidigare har praktiserat på arbetsplatsen. 
Maha praktiserar under väntan på legitimation och beskriver vilka känslor hon har haft i 
samband med väntan: 

Det är jättesvårt, ja, men ibland […], kanske förra veckan, jag var jättedeprimerad, 
frustrerad. Jag sa till min syster “ja okej, de vill inte att jag jobbar, så jag vill inte jobba. 
Jag ska sitta hemma och få bidrag, bara få bidrag” Det är deras fel, jag försökte mycket. 
Jag har kämpat mycket, så vad ska jag göra? På […] trivs jag mycket också, men jag är 
trött med jag jobbar, eller jag är trött på att vänta och jobba som gratis varje dag till kl 5 
och sen får jag bara den samma bidrag som alla asylsökande får (Maha). 

Maha belyser även att väntetiden för legitimationen hade kunnat förkortas. Hon menar 
att om det hade funnits information på Migrationsverket hade det redan då varit möjligt 
att skicka sin ansökan för validering. Om kunskapen skulle finnas om dessa regler kunde 
väntetiden förkortas för många. Migrationsverket skulle därför kunna ställa frågor om 
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personernas yrke och utbildning för att redan vid det stadiet hjälpa vidare med ansökan 
och därmed underlätta vägen till arbetsmarknaden. 

5.5 Betydelsen av privata kontakter och frivilliga organisationer 
Alla kvinnor i studien berättar att de har fått praktik eller arbete med hjälp av privata 
kontakter. De beskriver att det finns svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan 
kontakter, vilket i sin tur kan leda till konsekvenser som stress och en känsla av 
hopplöshet. Kontakter kan bestå av vänner, bekanta, familjemedlemmar som har haft en 
betydande roll på olika sätt för att intervjupersonerna ska kunna komma in på 
arbetsmarknaden. I följande citat framkommer det hur Nadiya har kommit in på 
arbetsmarknaden: 

Tyvärr så är det […] jättesvårt att hitta jobb utan kontakter. Jag sökte jobb, […]när jag 
studerade svenska som andra språk, sökte jag sommarjobb inom[…]. Så jag skickade 
mitt CV och de ringde mig, de sa “tyvärr du kan inte vara med. Du kan inte prata 
ordentlig svenska” […]  så det är jättesvårt, jättesvårt. Utan kontakt man kan inte göra 
någonting faktiskt. […] som jag berättat arbetet gick inte så bra i början när jag själv 
sökte tjänsten, det gick inte bra, men när någon hjälpte mig så gick det snabbt. […] 
Kontakt jätteviktig, utan kontakt det går inte om jag inte kände […] så jag vet inte vad 
jag skulle ha gjort, hen hjälpte mig så mycket. Sedan när vi började vara och träffa andra 
kvinnor, de hjälpte också varandra. (Nadiya) 

Det framkommer från kvinnorna att det finns organisationer som arbetar frivilligt och 
självständigt för att hjälpa personer som kommer till Sverige in på arbetsmarknaden. Det 
finns organisationer som hjälper alla personer, oavsett utbildning och arbetserfarenhet 
och det finns även organisationer med frivilliga personer som hjälper till inom vissa 
yrkesområden. Organisationerna kan både tillföra förmedling av kontakter som kan 
hjälpa på vägen in på arbetsmarknaden och information om till exempel det svenska 
samhället: 

Ja, jag brukar varje månad gick till […] det är jättetrevlig. Varje månad jag känner nya 
kvinnor där och vi lyssnade alltid viktiga ämnen som handlar olika saker till exempel 
samhället i Sverige, natur […] ibland flyktingar hur kommer den eller hur kommer hon 
eller han, vilken problemet finns när komma till Sverige, på väg eller vilken problem att 
hitta de när kontakter med olika platser här. Ja, jättetrevlig, jag gillar att alltid träffa 
människor. (Fellah) 

5.6 Att vara kvinna   
Vi ställde frågan till kvinnorna kring om det finns ytterligare faktorer som kan påverka 
integreringen in på arbetsmarknaden. Exempelvis om de upplever att det är någon 
skillnad för kvinnor och män att komma in på arbetsmarknaden. Flertalet av kvinnorna 
har inte någon uppfattning om att det är någon skillnad för kvinnor och män. Däremot 
upplever de att utbildning och språkkunskaper påverkar möjligheterna att komma in på 
arbetsmarknaden, oavsett om man är kvinna eller man.    
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En av kvinnorna berättar att hon tror att samhället och därigenom arbetsmarknaden 
accepterar kvinnor från andra länder mer än män: 

Jag tror att samhället accepterar kvinnor mer än män. Jag tror det. Jag tror de är mer 
flexibla med tjejer, de är, jag vet inte[…] kanske idén om arabiska killar[…]att de är 
dåliga[…]eller de är, jag vet inte, religionen eller någonting, det gör att människor blir 
trevligare mot tjejer än killar, så kanske det gör det lättare för tjejer. Jag är inte säker, men 
jag känner så ibland, när jag läser kommentarer, till exempel svenska kommentarer 
(skratt) ser jag att de är mer för kvinnor än män, så […] som en kommentar om någon 
som har förstört någonting, någon som har stulit något, de är mer arga på killar, mer än 
på tjejer[…]flyktingar. Så jag tror det gör det svårare för killar att skaffa jobb. (Ramona) 

En annan kvinna berättar att hon tycker det finns skillnader mellan kvinnor och män och 
anser att det är svårare för kvinnor: 

Jag tror det är svårare för kvinnor […] ja, männen de klarar kanske lite mer själv, men 
kvinnorna lite mer baksidan, eller […] (Nadiya) 

Det framkommer även från kvinnorna att samhället i Sverige känns mer bekvämt. Här 
beskriver en av kvinnorna att det är svårare i hennes hemland att agera själva eller utan 
någon specifik anledning och att man inte är fri att göra som man vill. Hon menar att 
hon i Sverige kan bestämma själv och att kvinnorna här har mer makt än vad de har i 
hennes hemland: 

Jag känner faktiskt att traditioner och samhället är mer bekväma eller man får göra som 
man vill utan att man måste hela tiden visa orsak eller visa anledning. Jag gör så för att 
det är så, jag gör som jag vill, som jag känner eller som jag tycker. Det är jättebra här i 
Sverige. […]För speciellt för en kvinna till exempel det är inte samma sak här.[…]Jag 
bestämmer själv och det är jättebra och en kvinna har mer makt än i ett annat land tror 
jag […]det är bra att eftersom alla försöker hela tiden att utnyttja en kvinna […] jag 
kände så i mitt land, men här ingen kan utnyttja kvinna för något mål eller[…]. (Saba) 

6. Analys 
I detta avsnitt analyseras det mest centrala innehållet i resultatavsnittet med studiens tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.  
6.1 Betydande faktorer kring vägen in på arbetsmarknaden 
Det beskrivs i avsnittet tidigare studier att utbildningsnivån och kompetensnivån vad det gäller arbete är lägre bland invandrare än den svenskfödda befolkningen (Dahlstedt 2011). I förhållande till vad Dahlstedt beskriver om lägre utbildnings- och kompetensnivå bland invandrare har majoriteten av intervjupersonerna i denna studie högre utbildning samt arbetslivserfarenhet inom ett eller flera yrken. Sammanfattat utifrån intervjupersonernas berättelser är att alla har en stor önskan att få anställning och möjlighet att försörja sig själva. Trots detta har de mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Studien av Bergnéhr beskriver just utländska kvinnors önskan att få anställning och att försörja sig själva. Utländska kvinnor som är välfärdsberoende blir uppmuntrade till att arbeta. Samtidigt visar Bergnéhrs studie att stora grupper av 
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invandrare inte ges sysselsättningsmöjligheter i Sverige, oavsett deras tidigare utbildning och kompetens (Bergnéhr 2016). Basks studie visar vidare att invandrare drabbas av fler välfärdsproblem än personer som är födda i Sverige. Invandrare riskerar även psykiska och fysiska hälsoproblem i högre grad än svenskfödda (Bask 2005). I studien har det framkommit att intervjupersonerna har hälsorelaterade problem som frustration, stress och depression. Dessa hälsorelaterade problem nämns återkommande under intervjuerna i samband med personernas berättelser om vägen in på arbetsmarknaden.   En faktor som framkommer i studiens resultat är vikten av integrering in i det svenska samhället. Jönhill beskriver att integration innebär att varje enskild individ i samhället behöver vara integrerad för att samhället ska fungera och att individen ska kunna överleva och leva under goda förhållanden (Jönhill 2012). Olika sätt att integreras kan vara genom språkkunskaper och kunskaper om det nya samhället. Kvinnorna i studien beskriver just vikten av språkkunskaper genom SFI (Svenska för invandrare) och etableringsprogrammet som ger kunskaper om det svenska samhället (Skolverket 2015, Arbetsförmedlingen 2016). De berättar att språket är viktigt när det gäller kontakter med människor samt att förstå det nya samhället och landet de lever i. Diedrich och Styhre (2008) belyser att en flykting som kommer från ett annat land och en annan kultur står inför en utmaning när det kommer till att integreras in i det svenska samhället. Dels att man kommer till en ny kultur som man har lite kunskap om men även att lyckas ta sig igenom olika roller som skapas genom kontakten med olika myndigheter. Kvinnorna i studien berättar om just de olika myndigheter de har behövt ha kontakt med, vilket har upplevts som svårt. Ett förslag som framkommer från kvinnorna i studien är att kunna ha en vägledande person som finns behjälplig. Denna vägledande person har då kunskap om myndigheter som behöver kontaktas när man är ny i landet. På så sätt kan personers väg underlättas genom de olika kontakterna med myndigheter.  Ett ämne som har påtalats i stor utsträckning i studiens resultat är kring myndigheter och samverkan dem emellan. Faktorer som beskrivs är att myndigheter inte har någon koordination eller kontakt mellan varandra, vilket leder till att personer som är i kontakt med dem bollas fram och tillbaka. Det ges olika svar och information från myndigheterna. Detta upplever kvinnorna som rörigt, stressande och förvirrande. Samverkan och samordning är enligt Qvist (2012) ett av de största problemen i svenska kommuner vad det gäller flyktingmottagande och introduktion i Sverige. Med tanke på vad kvinnorna har berättat kring den bristande samverkan mellan myndigheter stämmer det mycket väl överens med vad Qvist har funnit i sin avhandling. En av orsakerna till bristerna beror enligt Qvist på att statens uppsatta principer i arbetslinjen, som bland andra innebär samverkan, är för vagt hållna. Detta leder till en otillräcklig vägledning kring hur insatserna ska utföras och vad de ska innehålla på en mer detaljerad nivå (Qvist 2012).   
6.2 Kulturellt kapital 
Både bristerna på Arbetsförmedlingen och den begränsade samverkan mellan myndigheter som kvinnorna i studien upplever kan leda till att de får en bristande kunskap om arbetsmarknaden och systemet i det svenska samhället. Detta kan i sin tur innebära att kvinnornas kulturella kapital blir lägre då det kulturella kapitalet beskriver en individs status i samhället (Bourdieu 1984). En annan tillgång som kan erkänna kvinnornas kulturella kapital är språkkunskaper. Ökade språkkunskaper genom utbildning och praktik kan bidra till en ökad status och att kvinnornas kulturella kapital utvecklas. Ytterligare ett ämne som har framkommit från kvinnorna i studien är den 
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långa väntan på legitimationen. Som konsekvens av detta kan deras status påverkas då de inte har möjlighet att arbeta med det yrke de har utbildning i. Detta kan medföra att det kulturella kapitalet minskar genom att möjligheten till att få ett arbete blir mindre. En annan faktor som kan leda till en ökad status av kvinnornas kulturella kapital är praktik. Genom praktik ökar kunskaperna om systemet inom ett specifikt yrke. Även kontakter, som är en central punkt i det sociala kapitalet, bidrar till att kvinnornas kulturella kapital påverkas. Detta då kontakter kan leda till att de kommer in på arbetsmarknaden, vilket leder till en ökad status. 
6.3 Symboliskt kapital 
Det symboliska kapitalet är ett begrepp som enligt Bourdieu blir symboliskt när det igenkännes av sociala grupper och därmed får ett värde. Tillgångar och egenskaper har stor betydelse för vilken position individer har i gruppen och utgör deras tillgång av symboliskt kapital (Bourdieu 1984). Det symboliska kapitalet hos kvinnorna i studien kan påverkas genom att deras position i det nya samhället förändras. Positionen hos kvinnorna i studien påverkas då de har arbetat med yrken av högre utbildning i sina hemländer vilket de inte har möjlighet till i Sverige innan de fått sin legitimation. Genom att komma in på arbetsmarknaden kan kvinnornas tillgångar och egenskaper öka och därmed kan deras symboliska kapital utvecklas. Även kontakter och förbindelser mellan människor, det vill säga det sociala kapitalet, ökar genom arbete och kan bidra till att kvinnornas symboliska kapital utökas. När personer kommer till ett nytt land blir deras tillgångar mindre vad det gäller kunskapen i det nya språket. Då språkkunskapen utgör en tillgång har den betydelse för vilken position kvinnorna har i gruppen. Ökade språkkunskaper kan bidra till att kvinnornas möjligheter till arbete blir större vilket i sin tur stärker deras position i samhället. Precis som språket kan ämnet kring introduktionen till det nya landet kopplas till det symboliska kapitalet. Genom introduktionen får kvinnorna kunskaper om det svenska samhället och på så sätt kan deras tillgångar öka. 
6.4 Betydelsen av socialt kapital 
Som Broady (1998) beskriver är Bourdieus sociala kapital en förbindelse mellan individer i en grupp som förenar dem med varandra. Alla människor i gruppen kan dra nytta av de olika fördelar som gruppen för med sig.  Privata kontakter och frivilliga organisationer kan ses som en värdefull punkt för kvinnorna när det gäller deras sociala kapital. Dessa kontakter har spelat en mycket viktig roll för kvinnornas arbets-och praktiksökande. Kontakterna har även bidragit med att tillföra information om samhället. Kvinnornas sociala kapital har också påverkats genom praktik där nya kontakter har skapats. Likaså har kunskaper i det svenska språket en betydande roll då den binder samman människor i en grupp och för samman kontakter. Detta kan relateras till det sociala kapitalet som utgör en förbindelse mellan människor. Kvinnorna i studien beskriver att det finns brist på stöd från Arbetsförmedlingen. En faktor som framkommer är att personalen på Arbetsförmedlingen inte har tillräckligt med tid för varje person för att kunna hjälpa dem in på arbetsmarknaden på rätt sätt. Då förbindelsen mellan intervjupersonerna och personalen på Arbetsförmedlingen är bristande, påverkas kvinnornas innehav av det sociala kapitalet. Enligt Broady (1998) är det sociala kapitalet avgörande för tillgången av en individs utbildningskapital. Detta kan överensstämma med att kvinnorna i studien inte får det stöd, hjälp och kunskap de behöver på grund av den bristande förbindelsen med Arbetsförmedlingen. 
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6.5 Betydelsen av kön 
Skeggs beskrivning av begreppen kön och klass är att de måste kombineras för att förstå kvinnors respektive mäns position samt framtidsval (Skeggs 2000). Det framkom från flera av kvinnorna i studien att de upplever att samhället i Sverige skapar positiva förutsättningar för kvinnor samt bidrar till mer makt och självbestämmande. Detta kan i sin tur leda till att flertalet av kvinnorna i studien upplever en annan position i Sverige jämfört med i deras hemland. Skeggs menar att klass och kön inte är ett kapital i sig men utgör en grund för de relationer som skapas och värderas i kapital (Skeggs 2000). De positiva förutsättningarna som kvinnorna berättar om kan därför tänkas utgöra en grund för deras relationer i samhället som skapas och kan i sådana fall bidra till ökade tillgångar i deras kapital.  Skeggs (2000) menar även att kvinnors könade reproduktion kan innebära att kvinnors kulturella kapital begränsas. Mattsson beskriver att kön är något som kan vara förändringsbart utefter de olika kulturella och sociala kontexter personen befinner sig i. Då kvinnorna i studien befinner sig i en ny kulturell kontext i det nya samhället kan de uppfattas och uppfatta sig själva annorlunda. Därmed kan kvinnornas upplevelse av kön och dess position ha förändrats. Detta kan i sin tur vara bidragande till att även kvinnornas kulturella kapital förändras och bli mindre begränsat (Mattson 2010).  

7. Metoddiskussion 
Studiens fenomenologiska perspektiv samt den narrativa metoden med livsberättelseintervjuer bidrar till en ökad förståelse för kvinnornas situation och upplevelser. Detta då det fenomenologiska perspektivet bland annat handlar om människors känslor, uppfattningar och personliga erfarenheter. Därigenom kan en bild skapas av intervjupersonernas känslor och tillföra en djupare förståelse för deras upplevelser (Denscombe 2009). För att kunna uppnå studiens syfte har vårt metodval bidragit till att få en ökad förståelse kring kvinnornas väg från uppehållstillstånd till arbete. Genom att använda en kvalitativ metod med livsberättelseintervjuer har kvinnornas känslor och personliga erfarenheter kunnat framkomma. Livsberättelseintervjuerna i studien har även bidragit till att intervjupersonerna haft en möjlighet att utveckla sina berättelser kring upplevelser som är betydelsefulla för dem. Detta anser vi inte hade gått att uppnå på samma sätt med en kvantitativ metod genom exempelvis en enkätundersökning där svaren inte kan fördjupas på samma sätt (Bryman 2011).  
Även studiens teoretiska utgångspunkt bidrar till att få en ökad förståelse för kvinnornas berättelser.  Genom bland andra Bourdieus teori om socialt kapital förstärks förståelsen av privata kontakter, språkkunskaper, praktik samt frivilliga organisationers betydelse för kvinnorna. Detta då dessa faktorer bidrar till en förbindelse mellan individer där deras erfarenheter delas mellan varandra, stärks kvinnornas sociala kapital (Bourdieu 1984).  
I fråga om urvalet i studien eftersträvade vi att fånga olikheter bland intervjupersonerna och ser det därför som positivt med deras olika bakgrunder, bosättningstid i Sverige samt olika nivåer av utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Detta bidrar till en variation i urvalsgruppen, samtidigt som  resultatet visar att liknande hinder som uppstått på vägen till arbete uppkommer utifrån samtliga av intervjupersonerna, oavsett deras bakgrund.   
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Vid bearbetningen av intervjumaterialet användes transkribering av det inspelade materialet, vilket har bidragit till mycket värdefull information som har varit till stor nytta i undersökningen. Som  Ahlberg beskriver är transkription viktigt då materialet återges och bearbetas till skriftlig form (Ahlberg 2004). Genom att utskrifterna skrevs ordagrant kan kvinnornas känslor och stämningar som framkommit under deras berättelser även bibehållas i det utskrivna materialet.  
Det bearbetande arbetet med resultatdelen har medfört att vi lärt känna det empiriska materialet mycket väl, vilket har underlättat det vidare arbetet med studien. Det valda arbetssättet med sortering, reducering och argumentering medförde att vi slutligen kunde göra en så god representation av materialet som möjligt (Rennstam & Wästerfors 2015). Genom att tematisera resultaten kunde vi hitta gemensamma teman utifrån intervjumaterialen (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998). Tematiseringen bidrog till att vi kunde hitta sammanhängande teman utefter vad som framkom som mest betydelsefullt i kvinnornas berättelser och för att kunna uppnå studiens syfte.  
När man väljer metod för insamling av data är det viktigt att granska den kritiskt vad det gäller det insamlade materialets pålitlighet och sanningsenlighet. Alla undersökningar har styrkor och svagheter och dessa måste diskuteras. Både hur man resonerat kring valet av design och sedan hur utfallet blev är viktigt för forskaren själv att redovisa för och därmed visa sin medvetenhet kring. De forskningsmetodiska begreppen som används i detta sammanhang är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet innebär tillförlitligheten och noggrannheten av mätningen, det vill säga kvaliteten på själva mätinstrumentet (Stukát 2005). I studien har vi valt att använda livsberättelseintervjuer, vilket innebär att intervjupersonerna i stor utsträckning har möjlighet att berätta fritt kring våra frågeområden. Utrymmet till fritt berättande från intervjupersonerna bidrar till att berättelsen får en högre pålitlighet, det vill säga, intervjupersonerna har möjlighet att bidra med sin egen berättelse utan att intervjun är alltför styrd av intervjuaren. Exempel på brister i reliabilitet i en undersökning kan enligt Stukát vara feltolkningar av frågor och svar mellan intervjuaren och intervjupersonen (Stukát 2005). Sådana brister har det ibland funnits risk för under våra intervjuer. Det kan ha förekommit missförstånd på grund av exempelvis språkliga svårigheter. För att uppnå minsta möjliga risk för missförstånd har vi under intervjuerna förklarat mer utförligt kring de områden som intervjupersonerna skulle berätta om. Vi har även till viss del repeterat intervjupersonernas berättelser för att i så stor utsträckning som möjligt se om vi har uppfattat berättelsen på rätt sätt. I några fall när berättelserna inte riktigt har stämt överens med området har vi valt att inte inkludera det i resultatet. På detta sätt har vi gjort så mycket som möjligt för att uppnå studiens reliabilitet.  
Validiteten visar på en mätnings giltighet, det vill säga att man mäter det man avser att mäta (Stukát 2005). Vad det gäller validiteten upplever vi att livsberättelseintervjuer bidrar till att vi kan få svar på det vi eftersöker utefter vårt syfte. Genom metoden livsberättelseintervjuer med förplanerade teman är det möjligt för intervjupersonen att dels berätta fritt, vilket kan ge svar på personens upplevelser kring vägen från uppehållstillstånd till arbetsmarknaden. Därigenom anser vi att vi har kunnat undersöka det vi avsedde utefter vårt syfte.  
En studies generaliserbarhet visar om studiens resultat kan generaliseras till en större 
grupp personer eller om resultatet endast gäller den undersökta gruppen (Stukát 2005). 
Vidare beskriver Denscombe (2009) att kvalitativ forskning ofta baseras på djupare 
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studier kring ett litet antal fall. Större delen av kvalitativa forskare menar att 
generaliserbarheten utgår ifrån den statistiska sannolikheten för att en viss aspekt av data 
skall kunna återfås någon annanstans. De menar även att det krävs stora urval för att 
kunna uppnå generaliserbarhet som därmed representerar en bredare population. 
Kvalitativ forskning med mindre urval kräver istället begreppet överförbarhet. Lincoln 
och Guba beskriver att överförbarhet innebär en föreställningsprocess där information 
om det specifika studerade fallet leder till en bedömning i vilken mån denna information 
går att tillämpa på andra jämförbara fall. För att kunna dra slutsatser kring om 
överförbarhet är tänkbar krävs det en mer detaljerad information om kontexten i en 
studie. Detta innebär att det krävs information både om kontexten kring en studies 
undersökare samt den undersökta gruppens kontext (Lincoln & Guba 1985). Vidare 
skriver Bryman om den kontextuellt unika betydelsen i kvalitativa studiers resultat. Detta 
då kvalitativ forskning ofta studerar en liten grupp av individer som studeras mer 
ingående och där individerna har vissa gemensamma egenskaper (Bryman 2011). Med 
den ovan beskrivna betydelsen av en studies kontext i åtanke kan resultatet i denna studie 
överföras till en större grupp av kvinnor i liknande situation.  

8. Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att öka förståelsen för kvinnors väg från uppehållstillstånd till arbete i Sverige. Resultatet visar vilka faktorer som påverkar kvinnornas väg in det nya samhället och in på arbetsmarknaden. En positiv faktor som framkommer i resultatet är att information om samhället i Sverige och kunskaper i det svenska språket genom SFI (Svenska för invandrare) ses som mycket betydelsefullt för kvinnorna. Detta då de beskriver att det är viktigt att lära sig om traditioner, kultur, lagar och regler i Sverige för att kunna få kunskap och att kunna förstå det svenska samhället (Skolverket 2015, Arbetsförmedlingen 2016).  
Arbetsförmedlingen beskriver att innehållet i etableringsplanen ska leda till att nyanlända personer så snabbt som möjligt ska lära sig svenska språket samt att komma i arbete och klara sin egen försörjning. Enligt Arbetsförmedlingen ska personer som kommer till Sverige få hjälp med bland annat  validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter (Arbetsförmedlingen 2016). Vad det gäller validering framkommer det i resultatavsnittet att det finns oklarheter kring detta hos myndigheter samt en lång väntan för kvinnorna att få sin legitimation. Resultatet visar även att flertalet av kvinnorna upplever brist på stöd från Arbetsförmedlingen vad det gäller arbets- och praktiksökande.  
Som nämnt i analysavsnittet visar resultatet på flera hinder som kvinnorna upplevt på vägen till arbetsmarknaden. Ett av hindren som har uppstått är i samband bristen på samverkan mellan myndigheter som även styrks av Qvists (2012) studier. Även betydelsen av kontakter är omnämnt i analysavsnittet som tydlig betydande faktor för intervjupersonerna på deras väg in på arbetsmarknaden. Som beskrivet av Broady påverkas även det sociala kapitalet som innebär en förbindelse mellan människor (Broady 1998).  
Ett annat hinder som framkommer i studien är betydelsen av språket i samband med inträde på arbetsmarknaden. Flertalet av kvinnorna berättar att deras kunskaper i det 
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svenska språket inte har varit tillräckliga och därmed har varit hinder på vägen till arbetsmarknaden. Trots att de har hög utbildning och arbetslivserfarenhet har de därför lägre möjlighet till arbete och därmed till sin egen självförsörjning. Med koppling till Bourdieus tidigare nämnda symboliska kapital kan ökade språkkunskaper bidra ökade möjligheter till arbete för kvinnorna vilket i sin tur stärker deras position i samhället. På samma sätt kan språkkunskaper som inte är tillräckliga därmed minska möjligheterna till arbete och därmed bidra till en försvagad position i samhället (Bourdieu 1984).   
Statistiken i inledningsavsnittet visar andelen förvärvsarbetande kvinnor och män som kommit till Sverige från andra länder. Andelen förvärvsarbetande kvinnor är här lägre jämfört med män. En förklaring till statistiken om den lägre andelen förvärvsarbetande kvinnor beskrivs bland annat vara på grund av att de har eller får barn eller att de studerar (Rådet för integration i arbetslivet 2016). Den lägre andelen förvärvsarbetande kvinnor har inte diskuterats med intervjupersonerna. En intressant reflektion är dock kring kön i samband med arbetsmarknaden då flertalet av kvinnorna i studien berättar om att de inte upplever att möjligheterna att få arbete, rent generellt, beror på vilket kön man tillhör. De berättar däremot att de upplever att utbildning och språkkunskaper, oavsett kön, påverkar möjligheterna att få arbete.   
Slutligen kan vi se att trots de olika svårigheter som har uppkommit för kvinnorna på vägen till arbetsmarknaden har de en stor önskan att få ett arbete. Studiens resultat visar det stora intresset och önskan om att lära känna människor i Sverige samt lära sig mer om samhället de lever i.  
Denna studie kan bidra till forskningen genom att den visar vilka svårigheter personer 
som kommer till Sverige kan stå inför. Dels är studien baserad på kvalitativa 
livsberättelser, vilket bidrar till en djupare bild och förståelse för intervjupersonernas 
upplevelser och situation i Sverige. Dels visar även studien vilka områden som innebär 
större svårigheter och utmaningar kring deras väg in på arbetsmarknaden. Fortsatt 
forskning kring etablering in i samhället och på arbetsmarknaden hade varit intressant 
genom flera studier i likhet med denna, för att få ytterligare utökad kunskap kring ämnet. 
Det hade även varit intressant att studera asylprocessen och vilka behov som finns och 
hur insatser, som exempelvis språkutbildning, kan vara en betydande faktor redan i tidigt 
stadie.  
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Bilaga A : Missivbrev 
 
Hej! Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista terminen på programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete. Denna sista termin ska vi skriva uppsats där ämnet handlar om kvinnor som har kommit till Sverige som har fått uppehållstillstånd och hur deras väg till arbetsmarknaden ser ut/har varit? Syftet med studien är att undersöka kvinnors väg in i arbete genom livsberättelseintervjuer. Detta innebär att vi ska undersöka möjligheter och hinder kring deras väg in i arbete. Vi är mycket tacksamma för att vi får göra en intervju med dig då din berättelse är viktig för vår studie och vårt val av ämne.   Det är frivilligt att delta och du kan när som helst gå ur undersökningen. All information som kommer fram under intervjun behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte röjs och att informationen används endast till undersökningens syfte. Intervjun kan ta upp till 2 timmar.  De frågor som vi kommer att fokusera kring är: 

 Hur upplevde du första tiden i Sverige? 
 Hur upplevde du asylprocessen? 
 Hur gick det till när du fick arbete/praktik? 
 Hur upplever du situationen på arbetet nu?  Har du några funderingar eller frågor kring undersökningen är du välkommen att höra av dig till oss. Tfn: Linda 070-2942535 E-mail: linjoh13@student.hh.se Tfn: Kaltrina 073-6876029 E-mail: kaltkr13@student.hh.se  Med vänliga Hälsningar Linda och Kaltrina  
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Bilaga B : Intervjuguide 

 
 
 

 
 

 
Första tiden i Sverige 

 

 
Asyl 

 
 

 
Vägen till arbete 

 
Situationen på 

arbetet/praktiken 
idag 
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