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Abstract 

This bachelor paper has had as a purpose to look at the Swedish integration program and more 

specifically see the perspective of this program through the eyes of women that are born 

outside of the European borders. To bring this paper to a more academic angle we explored 

the trajectory of sensemaking and Bourdieu’s capital to establish a past tense perspective. One 

of the most important things that we establish was that the language is the key for integration 

to a society, regardless if it is about cultural, a person’s chances on the job market or the 

social relationships. Results also show that the contact with the Swedish integration program 

case worker was inadequate. Regular contact between the case workers and the immigrants is 

important, and a better way of making people integrate is to lay more recourses on internship, 

both for speaking the domestic language in a natural environment and to learn about how the 

Swedish job systems works. 
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Förord   

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till alla inblandade som hjälpt oss med denna uppsats. 

Speciellt alla de kvinnor som lät sig bli intervjuade och ställde upp med sin tid och gav oss en 

inblick i deras liv, utan dem hade detta inte varit möjligt. Ett särskilt tack vill vi även ge vår 

handledare Peter Hultgren som har varit till stor hjälp under hela processen och ett bollplank 

från start till slutprodukt.  

2019  

Joakim Sandahl & Thomas Täck Hedin 
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1. Inledning 

Etableringsprogrammet, som ombesörjs av Arbetsförmedlingen, har till syfte att nyanlända 

flyktingar snabbare och smidigare ska etableras i samhälls- och yrkeslivet (SFS 2010:197). 

Insatser i etableringsprogrammet ska även ge nyanlända förutsättningar för självförsörjning. I 

etableringsprogrammet utformar nyanlända en etableringsplan tillsammans med handläggare 

från Arbetsförmedlingen, denna plan omfattar vuxenutbildning med svenska för invandrare 

(SFI) eller motsvarande utbildning, samhällsorientering samt andra insatser i form av 

arbetsförberedande aktiviteter för att individen ska komma närmre arbetsmarknaden. Planen 

ska vara aktuell i högst två år (SFS 2010:197).   

Arbetsförmedlingen erbjuder nyanlända etableringssamtal i inledning till 

etableringsprogrammet. Syftet med etableringssamtalet är att påskynda 

arbetsmarknadsetableringen, vilket sker genom att den nyanlända ger information om sina 

erfarenheter och kompetenser. Arbetsförmedlingen går sedan igenom vilka möjligheter och 

förutsättningar det finns till framtida yrken och boende inom olika kommuner i landet 

(Prop. 2009/10:60, s. 50).  

Denna uppsats kommer studera utrikes födda kvinnors tillbakablickande perspektiv, där deras 

livshistorier undersöks med fokus på upplevelser av etableringsprogrammet. De individer som 

uppsatsen studerar har haft kontakt med etableringsprogrammet under tiden då lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) var aktuell. Denna lag har 

med tiden ändrats till lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

(SFS 2017:584), med anledning av att minska arbetsbördan för handläggare och generera 

bättre villkor för etableringsinsatserna (Prop. 2016/17:175, ss. 31–32). Med anledning av det 

tillbakablickande perspektivet kommer uppsatsen således utgå från den nu upphävda lagen 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197).  
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1.1. Problemformulering  

Etableringsprogrammet börjar med att den nyanlända går igenom ett etableringssamtal med 

Arbetsförmedlingen, vilket för nyanlända innebär att de nu kan uttrycka sina behov och 

förutsättningar för att få anpassade insatser (Prop. 2009/10:60, s. 50). Forskning visar däremot 

att nyanländas etableringssamtal inte sker på samma villkor, eftersom handläggare anser att 

nyanlända inte besitter tillräcklig stor kunskap om det svenska systemet som handläggarna 

(Ericsson & Rakar 2017, ss. 24–25). Detta medför att insatserna inte blir individuellt 

anpassade vilket kan leda till att de nyanlända får genomgå omfattande omställningar, som att 

bli förflyttad till nya kommuner och genomgå diverse etableringsinsatser utan att de fått vara 

fullt delaktiga i beslutsprocessen. Under etableringsprogrammet tilldelas nyanlända ersättning 

för att kunna försörja sig. Ersättningen påtalar att krav ställs på individen, då ersättningen 

endast beviljas om ett aktivt deltagande sker av den etableringsplan som bestämts. Nyanlända 

som väljer att inte delta i etableringsprogrammet och samtidigt inte kan försörja sig själva får 

söka försörjningsstöd hos socialtjänsten (Prop. 2009/10:60, s. 105).     

Andersson, Wennemo och Sundström (2017, s. 31) har i sin forskning kommit fram till att 

effekter från etableringsprogrammet visat negativa resultat och detta resultatet har varit 

utmärkande för nyanlända kvinnor. Studier av nordiska ministerrådet (2018) visar att utrikes 

födda har lägre sysselsättningsgrad än rikssnittet och lägst har de utrikes födda kvinnorna 

(Lönnroos & Gustafsson 2018, ss. 28, 31). Joyce (2015) skriver att skälen till den lägre 

sysselsättningsgraden beror på att nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning 

av skyddsskäl, har svårare att komma in på arbetsmarknaden än 

exempelvis arbetskraftsinvandrare. Vilket beror på att skyddsbehövande oftast går igenom 

långa processer som asylprövning och SFI, medan arbetskraftsinvandrare kommer till Sverige 

med syftet att arbete och där vissa redan har ordnat arbete från sina hemländer. Andra 

påtagliga skäl är bristen av det sociala nätverket, språkkunskaper, arbetslivserfarenheter och 

utbildning. Utrikes födda diskrimineras även i sitt inträde på arbetsmarknaden genom att 

arbetsförmåga, utbildning och andra tidigare erfarenheter granskas i större utsträckning än 

inrikes föddas. Studier visar också att arbetsgivares val att inte anställa utrikes födda grundar 

sig i rasism eller föreställningar om att den utrikes födda tillhör en grupp som har det sämre 

ställt på arbetsmarknaden (Joyce 2015, ss. 18–19, 24). Att just kvinnor har lägre 

sysselsättning bland utrikes födda beror enligt Lönnroos och Gustafsson (2018) på att 

nyanlända kvinnor vanligare är hemma med sina barn längre i jämförelse med inrikes födda, 



3 
 

och att brist på erfarenheter och utbildning hindrar deras inträde på arbetsmarknaden 

(Lönnroos & Gustafsson 2018, s. 90). I Sverige beror den lägre sysselsättningen bland utrikes 

födda kvinnor även på att inrikes födda kvinnor arbetar i större omfattning i jämförelse med 

andra europeiska länder (Joyce 2015, s. 53).   

Etableringsprogrammet är en omfattande intervenering i den enskildes liv med fokus på den 

enskildes förmåga till egen försörjning (Olwig 2011, s. 191). Programmet har olika utfall 

mellan olika grupper av nyanlända, men särskilt påfallande mellan kvinnor och män. I 

forskning anges flera och sammansatta förklaringar till utfallen, men liten kunskap finns om 

hur kvinnor erfar insatserna och hur de ser på dess betydelser för hur deras liv kommit att 

formas i förhållande till etableringsprogrammets syften. En påtaglig strävan under 

etableringsprogrammet utgörs av målsättningen att ändra individens status, exempelvis i 

förhållande till arbetsmarknaden. 

Vi kommer i denna uppsats således intervjua utrikes födda kvinnor. Genom att de ser tillbaka 

och berättar sina historier i retrospektiv, vill vi undersöka hur deras tillvaro privat och allmänt 

såg ut innan etableringsprogrammet, och hur det ser ut idag efter att intervjupersonerna 

genomgått etableringsprogrammet. Syftet är att genom deras berättelser komma närmare en 

förståelse av etableringsprogrammets inverkan på nyanländas etablering. Bakgrund till det 

valda temat i denna uppsats grundar sig i möten med nyanlända kvinnor som vi träffat under 

vår tid som professionellt verksamma. I de här mötena berättade kvinnorna att de har gått från 

en vardag av att vara hemmafruar eller studerande i sitt ursprungsland, till att nu i Sverige 

genomgå diverse kurser och utbildningar som de inte skulle valt under vanliga 

omständigheter. De nyanlända kvinnorna beskrev sin situation som övermäktig och 

främmande.   

För att i denna uppsats kunna tolka kvinnornas berättelser anser vi att begreppen social status 

och meningsskapande processer kan användas. Meningsskapande processer handlar om den 

process som sker då människan försöker förstå sin verklighet i relation till sig själv och andra 

(Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, ss. 409–410). Social status kan förklaras och mätas genom 

exempelvis den position hen har på arbetsmarknaden, ens utbildningsnivå eller de 

ekonomiska resurser personen besitter (Broady 1991, ss. 169–176).  
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1.2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka utrikes födda kvinnors upplevelser av 

etableringsprogrammet, samt programmets betydelser för deras etableringsprocess i det 

svenska samhället. 

1.3. Frågeställningar  

• Vilka möjligheter till etablering upplever kvinnorna att etableringsprogrammet gav i 

deras integreringsprocess?  

• Hur upplever kvinnorna att deras situation ser ut efter etableringsprogrammet i 

relation till före etableringsprogrammet?  

• Hur har kvinnornas egenmakt påverkats efter etableringsprogrammet? 

1.4. Bakgrund  

Huvudansvaret för att anpassa insatserna under etableringsprogrammet har den statliga 

verksamheten Arbetsförmedlingen. Insatserna består huvudsakligen av samhällsorientering, 

som innefattar kunskap om det svenska samhället, mänskliga rättigheter och jämställdhet, SFI 

för grundläggande kunskaper av det svenska språket och andra insatser för att den nyanlända 

ska komma närmre arbetsmarknaden. I mötet mellan nyanländ och handläggare görs en 

etableringsplan, som är en individuell planering mellan den nyanlända flyktingen, 

Arbetsförmedlingen, berörda kommuner och organisationer för att främja etablering (SFS 

2010:197).  

Nyanländ är ett begrepp som används för benämning av en individ som har ett 

uppehållstillstånd, vilket har beviljats med anledning av flyktingskäl eller andra skyddsskäl 

och de som beviljats uppehållstillstånd på grund av anhöriga. Det krävs också att individen 

deltar i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen för att betraktas som nyanländ 

(Nordiska ministerrådet 2018, s. 10).   

Etableringsbegreppet används inom många olika områden, men i relation till invandring 

utmärks det specifikt och kan utläsas bland annat i den etableringsprocess som finns i Sverige. 

Etableringsprocessen säger att nyanlända ska bli självförsörjande genom att komma in på 

arbetsmarknaden eller ta del av utbildning. Nyanlända ska dessutom få förståelse för landets 
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kultur och lära sig språket (SOU 2008:58, s. 60). Etableringens betydelse kan också ses i 

forskning kring etableringens definitioner. Där utmärks etablering vanligast utifrån tre 

punkter. Den första punkten är socioekonomiskt förhållande som syftar på ens ekonomiska 

situation, vilken utbildningsnivå hen har samt ens ställning på arbetsmarknaden. Den andra 

punkten är geografisk bosättning och handlar om i vilka områden en bosätter sig. Historiskt 

sätt när människor bosätter sig i nya länder har det uppstått en bostadssegregation där 

invandrare bosätts i förorter som inte har större anknytning till den redan etablerade 

lokalbefolkningen. Vilket då betyder att etablering i relation till denna punkten sker då en 

förflyttar sig från de segregerade områdena. Den sista punkten är etablering i relation till 

språkförmågan, vilket definieras av de kunskaper en erhållit av det nya landets språk, samt 

också förlusten av ens modersmål (Waters & Jiménez 2005, ss. 107–110).   

2. Tidigare forskning  

Tidigare forskning som beskrivs i denna uppsats har till syfte att skapa förståelse för det ämne 

som ska studeras. Inledningsvis beskrivs etablering och integrering i samhället och vad det 

kan innebära. Sedan kommer en forskning om etableringsreformen som genomfördes 2010 tas 

upp, den har till syfte att visa vilka resultat de etableringsinsatser som finns ger och vad 

resultatet kan bero på. Det sista stycket tar upp meningsskapande processer och knyter an 

begreppet till integration och etablering, samt reflektera kring vilka effekter det har i relation 

till etableringsprogrammet.   

2.1. Etablering   

Christer Lundh (2016) skriver i sin studie Invandringen till Sverige att integration kan delas in 

i två olika delar. Där det ena handlar om etablering av det kulturella och språkliga och det 

andra om etablering på arbetsmarknad samt i ekonomiska aspekter. Lundh (2016) skriver 

vidare att i svensk integrationspolitik betonas betydelsen av mångfald och att utrikes födda 

ska få möjlighet att behålla sitt kulturella och språkliga arv, samtidigt som anpassning till det 

svenska samhället och dess inrikes föddas kultur framhävs genom olika etableringsinsatser. 

En politisk vilja så som den uttrycks i lagstiftningen, strävar efter att utrikes födda ska uppnå 

samma standard som inrikes födda på arbetsmarknaden som i ekonomiska resurser. Det är 

genom att mäta de utrikes föddas socioekonomiska förhållanden som samhället kan uppskatta 

om integrering uppnåtts (Lundh 2016, ss. 51–52).   
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Karen Fog Olwig (2011) skriver i sin forskning om vad statliga interventioner samt 

individuella ambitioner, har för betydelse för nyanländas strävan att skapa en meningsfull 

tillvaro i ett nytt land. Hon studerar de skandinaviska länderna Sverige, Danmark och Norge, 

med anledning av att deras liknande migrationshistoria kan ge ett intressant och givande 

resultat (Olwig 2011, ss. 179–180). 

Statliga interventioner, som etableringsprogrammet i Sverige, har förväntningar av individen 

att etableras i den ordning som bestämts utifrån lagar och politiska beslut. Men det har även 

visat sig att familjeförhållanden har stor inverkan på nyanländas etablering, vilket på senare 

tid har blivit kontroversiellt inom statliga etableringsinterventioner. Eftersom det finns en 

social norm gällande familjeförhållanden i de skandinaviska länderna, gör det att staten 

ingriper i nyanländas familjerelationer om de inte överensstämmer med samhällets 

värderingar. Staten intervenerar sig därmed i de här människornas liv för att effektivisera 

etableringsprocessen, vilket accepteras av befolkningen på grund av den starka tilltron till 

staten (Olwig 2011, ss. 191–192).   

Olwig (2011) kommer i sin forskning fram till att familjerelationer spelar en central roll i 

nyanländas strävan efter att skapa nya liv i det land som de flyttar till, eftersom familjen kan 

ge ömsesidig praktisk hjälp och stöd, samt att de fungerar som ett socialt sammanhang där 

individen kan få bekräftelse i sitt identitetsskapande. Hon upptäcker också att moraliska och 

kulturella värderingar om vad som krävs för att vara en lämplig medborgare, har stor 

betydelse för integration (Olwig 2011, ss. 179, 192, 194). 

Nicole Dubus (2017) har i sin studie intervjuat socialarbetare i USA, Schweiz, Tyskland och 

Island som arbetar med nyanlända. Studiens syfte är att undersöka vad socialarbetarna 

uppfattar som ett etableringsprograms viktigaste mål för nyanländas etablering. Intervjuerna 

är uppdelade i tre grupper, första gruppen beskriver att etableringsprogrammets viktigaste mål 

är insatser där hjälp fördelas mellan nyanlända för att minska den påfrestning som etablering 

kan ha. Grupp ett beskriver att etableringsprogrammet måste fokusera starkare på att minska 

nyanländas stress om effektiv etablering ska uppnås. Den andra gruppen ansåg att det målet 

grupp ett påtalade är viktigt, men att insatser för att lära sig lokalbefolkningens språk och bli 

självförsörjande genom arbetsanställning är det absolut viktigaste målet för 

etableringsprogrammet. Den tredje och sista gruppen påtalade att etableringsprogrammet 

borde fokusera på att öka nyanländas inre styrkor, detta för att nyanlända ska kunna uppnå 
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samma psykiska och sociala hälsa som de tidigare haft, innan de traumatiska händelser som 

ledde till att de förflyttade sig till ett nytt land inträffade (Dubus 2017, ss. 413, 422–425).  

Studien visar att det således finns tre skilda åsikter om vad som anses vara det viktigaste 

målet för etableringsprogrammet. I resultatet fann Dubus (2017) meningsskiljaktigheter 

gällande vad som ansågs vara det centrala med etableringen, vilket kan öka frustration för 

verksamheter som förmedlar etableringsinsatser. Detta kan skapa konflikter mellan 

inblandade aktörer och påverka deras uppfattning av hur effektivt 

etableringsprogrammet egentligen är (Dubus 2017, s. 425).  

2.2. Etableringsreformen   

Andersson, Wennemo och Sundström (2017) har i sin studie analyserat effekterna av 

etableringsreformen som genomfördes under 2010. Studien lägger fokus på nyanländas 

sysselsättning, löneinkomst och deltagande i utbildning. I sin artikel lyfter författarna att de 

svenska studier som tidigare gjorts av introduktionsinsatsers effekter på nyanländas 

etablering, inte har påträffat tydligt goda resultat och särskilt utmärks den negativa effekten 

för de nyanlända kvinnorna (Andersson, Wennemo & Sundström 2017, ss. 27, 31).   

Andersson, Wennemo och Sundströms (2017) kommer i sin forskning fram till resultatet att 

etableringsreformen från 2010 har haft ett positivt utfall i mindre omfattning och att det var 

samma positiva utfall för kvinnor och män. Författarnas tolkning av resultatet är att reformen 

har lett till att de nyanlända tidigare kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen och att de 

haft möjlighet att validera tidigare erfarenheter och utbildning i ett etableringssamtal. Samt att 

det funnits en starkare koncentration på arbetsmarknadsinträdet. Författarna påpekar att 

etableringssamtalet har resulterat i att individerna får möjlighet att uttrycka de behov och 

förutsättningar de har, vilket ger arbetsmarknadshanläggare möjlighet att hänvisa till en insats 

som är bättre anpassad för den enskilde individen (Andersson, Wennemo & Sundström 2017, 

ss. 42–43). Tidigvarande forskning som genomförts före etableringsreformen 2010 har funnit 

att tydlig och bestämd handledning under etableringsprocess haft positivt resultat för 

nyanlända mäns inträde på arbetsmarknaden, vilket skiljer sig från Andersson, Wennemo och 

Sundströms (2017) forskning som fann resultatet att etableringsreformen som infördes 2010 

har minskat sannolikheten för att endast främja nyanlända män (Andersson, Wennemo & 

Sundström 2017, ss. 32, 43).  
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2.3. Etablering och meningsskapande processer 

Ericsson och Rakars avhandling Med minnen av framtid – Integration och etablering som 

meningsskapande processer (2017) har till syfte att undersöka och förstå hur etablering och 

integration i Sverige kan tolkas som meningsskapande processer, samt vilka av de här 

processerna som kan gynna nyanländas etablering. Författarna väljer att skapa förståelse av 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser utifrån individerna som tar del av insatserna, för att 

fokus ska flyttas från befintliga strukturer och istället se processer som sker i mötet mellan 

individ och professionell. Ericsson och Rakar (2017) använder sig av begreppet 

meningsskapande processer för att kunna tolka individers handlingar och deras sätt att 

begripliggöra sin sociala situation (Ericsson & Rakar 2017, ss. 10, 12).  I avhandlingen 

diskuteras problematiken att de nyanlända inte besitter lika stor kunskap som 

arbetsförmedlaren har i etableringssamtalet, vilket betyder att samtalet inte sker på samma 

villkor. Detta kan medföra att det redan finns en förberedd planering som inte den nyanlände 

kunnat påverka. Således blir planeringen inte individuellt anpassad, utan den nyanlände får 

endast välja mellan enstaka delar av en helhet.  

Ericson och Rakar (2017) kommer fram till resultatet att etableringsinsatser som syftar till 

använda sig av meningsskapande processer, måste från första mötet skapa ett fördelaktigt 

etableringssamtal där professionella och nyanlända formar individuella insatser tillsammans. 

Det ska då vara insatser som skapar mening utifrån berättelser om dåtid, nutid och framtid, 

samt vilken betydelse dessa har i det nuvarande sociala sammanhanget. Författarna diskuterar 

vidare möjligheten för att arbeta utifrån meningsskapande processer, de konstaterar att 

etableringsinsatserna måste samordnas för att ge mer plats och medel för professionerna som 

möter och samtalar med de nyanlända (Ericsson & Rakar 2017, ss. 24–25).   

3. Teori  

Socialkonstruktivism beskrivs inledningsvis i detta stycke och är det förhållningssätt 

uppsatsen utgår från. Sedan beskrivs meningsskapande processer och social status, som 

används för att fånga in en väsentlig del av hur intervjupersonerna förstår sig själva i relation 

till andra och omvänt. 
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3.1. Socialkonstruktivism 

Sociala konstruktioner är inte internationella på grund av att olika länder har kulturella 

skillnader, de omfattar därmed inte alla utan är resultatet av sociala processer. Socialt 

konstruerade föreställningar medför att individer har liknande synsätt och förhåller sig till hur 

skilda fenomen uppfattas och hur dessa yttringar värderas. Genom sociala processer där lära 

ut och lära sig av andra är nyckelbegrepp. Genom att iaktta hur andra för sig i sociala 

kontexter lär vi oss av detta och försöker anpassa oss. Sociala aktiviteter och socialt beteende 

blir accepterat beroende på vilken samhällsnorm som råder och blir då uppfattade som 

korrekta. Det är informella regler och något som lärs ut från tidig ålder och kan yttra sig med 

att barn härmar sina föräldrar. Det ska dock sägas att den sociala verkligheten som den förstås 

och förmedlas inte är något som är konstant utan föränderlig. Oftast är detta inget som märks 

utan mindre förändringar sker kontinuerligt utan att direkt uppfattas och dessa förändringar 

leder till en större förändring på sikt (Payne 2015, ss. 41–42). Individers förställningar om 

samhället och dennes socialt reglerade relationer till andra är socialt konstruerade, exempelvis 

individers förståelse av vad det är att vara etablerad eller nyanländ. Men också att den status 

som tillskrivs olika samhällspositioner är socialt konstruerade. 

Socialkonstruktivism är ett av sätten som kan användas för att få fram kunskap. Detta bygger 

på en förförståelse av den mänskliga sinnevärlden och samspelat mellan olika individer som 

deltar i kulturella, historiska och sociala sammanhang. ”Kunskap är därför konstruerad i 

kulturella, historiska och lokala kontexter utifrån det språk som används för att tolka sociala 

erfarenheter” (Payne 2015, s. 87). Det väsentliga är att granska samspelet mellan 

människor, vilket kan göras både via bandinspelningar och ljudinspelningar som sedan 

analyseras för att hitta kommunikations- och beteendemönster som kan vara dolda (Payne 

2015, ss. 87–88).   

Det som är tilldragande med socialkonstruktivism är att genom att få klienter att ändra sitt 

beteende kan detta leda till en förändring av de sociala strukturerna som klienten förhåller sig 

till, vilket i sin tur kan leda till ett förändrat sätt att agera i olika situationer och samtidigt en 

förståelse för den verklighet som klienten befinner sig i. Det är viktigt att förstå att 

social- och individuell konstruktion är olika saker. Alla människor konstruerar sin egen 

verklighet även om denna verklighet kan skilja sig från individ till individ (Payne 2015, 

s. 320). 
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3.2. Meningsskapande processer 

Meningsskapande betraktas inom socialkonstruktivismen som en process, där 

intersubjektivitet är ett grundläggande begrepp. Intersubjektivitet beskrivs som en gemensam 

subjektiv förståelse som delas av medlemmar i ett samhälle eller grupp. Meningsskapande 

processer är således en kollektiv förståelse av tidigare meningar, kunskap och intressen som 

förstärks, återskapas, förändras och återupplivas i samspel mellan individer (Glavind Bo 

2014, s. 58). 

Dagligen utsätts en individ för sinnesintryck som kräver konstant tolkning, vilket görs genom 

att individen samtidigt skapar mening och sammanhang i det som upplevs. Exempelvis om 

andra individer i ens omgivning är finklädda eller har smutsiga kläder på sig, har det 

betydelse för individens förståelse (Gladvind Bo 2014, s. 34). I detta möte använder sig 

individen av tidigare erfarenheter för att göra situationen begriplig, då föreställningar kan 

konstrueras genom antaganden att de med smutsiga kläder är socioekonomiskt utsatta och har 

mindre socialt nätverk, medan de som är finklädda är välbärgade och har ett rikt socialt 

nätverk. Gladvind Bo skriver i sin bok att tänka socialpsykologiskt (2014) att de här 

tolkningarna görs på grundval av tidigare direkta eller indirekta erfarenheter (Gladvind Bo 

2014, s. 34). Meningsskapande handlar följaktligen om att individen gör ett konstant tolkande 

i retrospektiv av sina erfarenheter och omvandlar dem till logiska strukturer. Med andra ord 

att individen med hjälp av tidigare upplevelser kan skapa förståelse av det sammanhang som 

upplevs i nuet, och utifrån förståelsen även ifrågasätta sin egen identitet för att skapa mening. 

Således är meningsskapande i retrospektiv också identitetsskapande. Men meningsskapande 

handlar även om att kategorisera och synliggöra de erfarenheter som 

upplevs (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 409; Helms, Thurlow & Mills 2010, s. 183).  

Problem som kan uppstå i meningsskapande processer är att individen bygger upp 

förväntningar av nya situationer, när dessa förväntningar inte uppfylls kan det skapa 

förvirring. I relation till invandring och integration där människor ska genomgå 

etableringsprocesser med krav som kan upplevas som främmande och komplicerande, kan 

känsla av meningslöshet och maktlöshet uppstå (Ericsson & Rakar 2017, s. 17).   
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3.3. Social status 

Stycket kommer handla om Bourdieus två begrepp kapital och fält som han använder för att 

beskriva social status. Begreppet anseende kommer även användas i uppsatsen som synonym 

till social status.  

Kapital kan översättas till värden, tillgångar och resurser. Bourdieu pratar om symboliskt 

kapital vilket innebär det som erkänns av sociala grupper, och hur någon får sitt värde på 

grund av erkännande från andra. Symboliskt kapital är ett av de mest grundläggande 

begreppen som Bourdieu använder sig av, och detta används för att få människor eller 

mänskliga angelägenheter att få tilltro, anseende och prestige, vilket innebär sanningar och 

värden för människorna. Detta är dock inget som är individuellt utan baseras på gruppens 

uppfattningar. I symboliskt kapital ingår det två undergrupper vilka är, ekonomiskt- och 

kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital innebär ekonomiska tillgångar och resurser enligt 

Bourdieu. Det kulturella kapitalet innefattar en speciell art av symboliskt kapital, där det 

viktiga är din status i samhället och i vilket lärosäte där personen i fråga studerade, hur hen 

pratar och för sig, vad hen gillar för musik, whisky med mera. Bourdieu nämner även socialt 

kapital vilket innebär vilka relationer du har i form av familj, släktrelationer och 

bekantskapskrets. Socialt kapital räknas inte som en undergrupp till symboliskt kapital på 

grund av att det inte finns något värde som kan mätas, utan värdet här är abstrakt 

(Broady 1991, ss. 169–177).  

Bourdieu pratar också om fält och då mer specifikt om sociala fält, vilket är när en grupp 

människor och intuitioner strider för något som är viktigt för dem. Fält är olika områden där 

människan är verksam och då kan det vara arbetsmässigt, sexualitet, religion eller om du är 

aktiv i en förening. Broady (1991, s. 267) skriver ”ett fält uppstår grovt sagt där människor 

strider om symboliska eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem och bara dem”. 

Fält kan också innebära att någon har tolkningsföreträde. Exempelvis vad som ska 

bedömas som god forskning och om forskningen ska få genomslag i den akademiska världen, 

liknande när det kommer till kultur och vad som då ska bedömas som fin och ful kultur är 

även när det handlar om bra och dålig litteratur. Fältbegreppet kan användas som en 

precisering av kapitalen (Broady 1991, ss. 266–272).   

De centrala aspekterna av meningsskapande och individers gemensamma förståelse, kopplas 

samman i den status individer tillskriver sig själva, den formas utifrån tidigare erfarenheter 
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och i samspel med andra. Enligt Bourdieu utgör status eller en individs anseende både 

centrala referensramar för hur individer uppfattar sig själva och andra, men utgör också en 

central drivkraft i mänsklig samvaro. I Bourdieus teori överbryggas kritisk realism och 

socialkonstruktivism i det att syn- och förhållningssätt formas i sociala samspel, men dessa 

äger rum i relation till socialt givna strukturer. 

4. Metod 

Kapitlet kommer inledningsvis beskriva vilken metod uppsatsen använder sig av för att samla 

in det empiriska materialet, och sen diskuteras beslutet om varför den valda metoden är 

relevant. Sedan kommer diskussion och redovisning av valet att göra livshistoriska intervjuer, 

samt motivering till urvalsprocessen. Kapitlet kommer även beskriva bearbetningen av det 

insamlade materialet och viktiga aspekter rörande uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Kapitlet avslutas med arbetsprocessen av uppsatsen samt etiska aspekter.  

4.1. Kvalitativ metod  

Kvalitativ- och kvantitativ metod både konkurrerar och kompletterar varandra. Men då 

kvantitativ metod innebär att granska statistik innebär kvalitativ metod att undersöka vad en 

annan person anser och tycker, samt vad den bär med sig i form av erfarenheter och 

upplevelser. Kvalitativ metod går ut på att tolka och förstå människors upplevelser och 

metoden handlar lika mycket om erfarenhet som social praktik (Silverman 2016, ss. 4–5).    

Valet för metod och insamlandet av datamaterial föll därmed på kvalitativ metod där enskilda 

intervjuer genomfördes. Intervjupersonerna var kvinnor från utomeuropeiska 

länder som hade genomgått det svenska etableringsprogrammet. Under intervjuerna skildrade 

kvinnorna sina berättelser i ett retrospektiv, genom att beskriva sina upplevelser av 

programmet. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att vi ställde färdigformulerade 

frågor som intervjupersonerna fick svara på utefter bästa förmåga, sedan utvecklades deras 

svar med följdfrågor som skapades i stunden utifrån det intervjupersonen berättade. Detta 

gjorde att ett naturligt samtal uppstod. Tanken med genomförandet av enskilda intervjuer var 

att intervjupersonerna skulle känna en trygghet så det skulle bli lättare att berätta sin historia.   
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4.1.1. Reflektion kring metod 

Gällande intervjuerna går människor in med sin egna uppfattning i samtalet och språket 

skapar mening, det tillåter också intersubjektivitet och individens förmåga att skapa en 

meningsfull tillvaro (Miller & Glassner 2016, ss. 55–56). Det var därmed viktigt för oss att 

under intervjuerna lyssna och försöka tolka och förstå vad respondenterna berättade. 

I samtal och mellanmänsklig interaktion går människor in med sin uppfattning i diskussionen, 

det är däremot omöjligt att helt ha en objektiv syn (Miller & Glassner 2016, ss. 55–56). Det 

väsentliga för oss var att studera historierna och att försöka vara uppmärksamma på det som 

berättades. Men processen slutade inte där, utan det var lika viktigt att tolka det insamlande 

materialet. 

Miller och Glassner (2016) skriver att intervjuer fungerar som ett socialt fält och språket som 

en katalysator som hjälper oss att strukturera kulturella traditioner och synliga områden. De 

tar även upp kritik mot intervjuer, där de uttrycker att intervjupersonerna enbart säger det som 

de vill säga och ta upp, vilket kan leda till ett resultat som är otydligt (Miller 

& Glassner 2016, ss. 55–56). Eftersom kvinnorna berättade om situationer som påverkat dem 

och haft betydelse för den person som de är idag, vilket var det målet vi hade under 

intervjuerna, anser vi att denna kritik inte är relevant i detta fallet. 

4.1.2. Valet att göra livshistoriska intervjuer  

Målet med att intervjua individer skriver Öberg (2015) är att avspegla samhället, vilket då 

görs genom att människor får uttrycka sina erfarenheter med hjälp av berättelser. Kunskap om 

ett samhällsfenomen kan endast fullt bli begripligt om förståelse skapas från alla inblandade 

parter. Exempelvis genererar samhället förutsättningar för människor och genom att 

uppmärksamma historier från människor framhävs de sociala, kulturella och ekonomiska 

resurser som skapar dessa förutsättningar (Öberg 2015, s. 58). Genom att tolka 

intervjupersonernas tillbakablickande livsberättelser och deras sätt att förstå sitt sociala 

sammanhang, kan denna uppsats således skapa kunskap om Arbetsförmedlingens 

etableringsprogram och dess betydelser för människors etablering i samhället.  

Öberg (2015) skriver om aktörsperspektivet, vilket innebär handlingars personliga och sociala 

betydelse för att sammanföra ett mikro- och makroperspektiv. En människa ska då kunna ge 

sitt perspektiv och den andra ska då få en förförståelse för detta. En livshistoria kan definieras 
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som den historia som en person väljer att berätta som samtidigt är så sanningsenligt som 

möjlig, och det kan även vara så att någon guidar historien genom intervjuformen exempelvis 

(Öberg 2015, s. 55). Det som gör detta formatet relevant är på grund av vad som kan utläsas 

av människors livsberättelser, genom att analysera tillräckligt många intervjuer kan samband 

förhoppningsvis urskiljas.  

Öberg (2015) skriver om fem kännetecken för en biografi, där det första är intrigen 

vilket behandlar det som gör att någons berättelse blir minnesvärd och det är även den 

som sammanbinder och skapar en mening i helheten. Det andra sättet är att den 

är retrospektiv, vilket innebär att det handlar om dåtid fram tills nutid där slutet redan är 

skrivet. Ett tredje sätt handlar om att dela in berättelsen i före och efter. Det fjärde bygger på 

att det finns mycket att förhålla sig till och antaganden som görs. Exempelvis gällande, klass, 

kön, sexuell läggning och kulturellt arv och så vidare. Och det sista blir en reflektion där en 

livshistoria berättar historian om varför en människa har formats till att bli den person hen är 

(Öberg 2015, ss. 55–56, 58, 60). Det som är det intressanta utifrån de livshistorier vi har fått 

berättat för oss är att det samtidigt ger en inblick i samhället. De fem kännetecken som 

redovisats gav oss kunskap om hur vi skulle gå tillväga i vår intervjuprocess. Vi förstod att 

kvinnorna skulle ges utrymme att få berätta sin historia och ta upp det som har haft betydelse 

för dem genom sin etableringsprocess. Vi gick in med förståelsen av att vara en bra 

lyssnare som hjälper till att skapa en bra berättelse, och samtidigt vara empatiska, humana och 

förstående, snarare än att ställa frågor för att få våra antaganden bekräftade. 

4.2. Urval 

Urvalsprocessen gjordes med användning av strategisk selektion, vilket Aspers (2011) 

beskriver som en urvalsmetod där den som undersöker själv väljer respondenter för att öka 

förutsättningarna för variation (Aspers 2011, s. 97). Urvalet gjordes således genom 

presentation av uppsatsens utgångspunkt för en samlad grupp utrikes födda kvinnor som 

deltar i gemensam kommunal verksamhet, efter presentationen fick kvinnorna själva anmäla 

sig för att delta. Det inkom tio anmälningar, men tre av dessa valdes bort på grund av 

språkbrist vilket skulle medföra tolkbehov, och det hade vi inte tillgång till. Efter 

presentationen var det sju kvinnor som valdes att delta, men på grund av senare avhopp blev 

det endast fem av dessa som genomförde intervjun. Då vi kände att vi hade för tunt material 

valde vi att kontakta en verksamhet som för allmänheten fungerar som en mötesplats, där 

oftast nyanlända samlas för att umgås. Genom denna kontakt fick vi tag i en ytterligare 



15 
 

respondent, sedan fann vi en till genom privata kontakter. Sammanlagt gjordes sju kvalitativa 

intervjuer.  

Valet av att intervjua utrikes födda kvinnor grundar sig i att det finns begränsad tidigare 

forskning på nyanlända kvinnors erfarenheter av etableringsprogrammet. En annan central 

aspekt är att utrikes födda kvinnor är en utmärkande grupp i att ha den lägsta 

sysselsättningsgraden i Sverige (Joyce 2015, s. 18; Lönnroos & Gustafsson 2018, s. 90). För 

individen har arbetet stor betydelse för både den egna självuppfattningen och för individens 

sociala status, men då utrikes födda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden inte är god 

och staten har en specifik intervention som syftar till att de snabbare ska bli självförsörjande, 

vill vi studera den här urvalsgruppen och deras upplevelser av interventionen. Till hjälp under 

intervjutillfällena användes en intervjumanual (se bilaga 2). 

4.3. Bearbetning av insamlat material  

Intervjuerna har spelats in med anledning av att samtalen ska få möjlighet att naturligt flyta 

på, och för att samtalsledarna ska kunna vara närvarande och uppmärksamma under 

intervjuerna. Inspelningarna har sedan transkriberats, vilket innebär att intervjupersonernas 

uttalanden blivit exakt återgivna i skriftligt format. Öberg (2015) diskuterar vikten av 

transkriberingsreliabilitet, vilket vi har kontrollerat genom att läsning av materialet gjorts 

både under transkribering och efter, med extra genomlyssning av inspelningarna (Öberg 2015, 

s. 63). Det transkriberade materialet har sedan analyserats med användning av kodningsmetod 

som har till syfte att systematisera, lyfta fram samband och tydliggöra mönster (Jönson 2010, 

s. 56).   

4.3.1. Kodning  

Kvalitativa studier handlar om att närma sig en större förståelse av 

forskningsobjektets livsvärld. För att komma närmare denna förståelse skapar forskaren 

mening i det insamlade empiriska materialet. Mening i transkriberad text kan exempelvis vara 

utvalda ord, teman eller stycken. Meningen i texten omvandlas sedan till olika koder som 

grundar sig från studentens kunskap inom det område studien handlar om, eller utifrån den 

teori som studien grundar sig i (Aspers 2011, s. 169).   

Kodning i denna uppsats genomfördes i tre olika steg. I det inledande steget färgkodades det 

insamlade materialet i fyra kategorier vilka var ekonomiskt och kulturell kapital, som 
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representera kvinnornas symboliska kapital. Socialt kapital samt meningsskapande processer. 

Anledning till att de här fyra kategorierna användes var att det blev tydligare att samla 

berättelser under uppsatsens teoretiska begrepp, för att kunna gå vidare och underlätta nästa 

kodningssteg. 

Det andra steget i kodningen gjordes genom att tematisera de fyra kategorierna som materialet 

färgkodades i. Tematisering för socialt kapital blev indelad i fyra teman, det första var 

professionella relationer där fokus låg på kontakt med arbetsförmedlingen och arbetskollegor 

eller arbetsledare. Etniska relationer som syftar till nätverk inom etniska grupper. 

Familj/vänner och till sist Grannskap/samhällsrelationer. Tematisering för kulturellt kapital 

delades in i utbildning, arbete och samhällstraditioner. Ekonomiskt kapital blev ekonomiska 

tillgångar, materiella tillgångar och socioekonomiska förutsättningar. Under 

meningsskapande processer tematiserades berättelserna i före etableringsprogrammet, under 

etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.  

Efter tematiseringen togs enskilda svar ut och jämfördes med svar från samtliga respondenter. 

Svaren analyserades sedan gentemot olika teman som tagits fram från uppsatsens 

forskningsfrågor och tidigare forskning kring etablering. Enligt Jönson (2010, s. 57) är syftet 

att finna sammanband för fortsatt analys. Det tredje och sista steget gjordes således genom att 

material valdes ut och sorterade för att sedan användas i resultatet.  

4.4. Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innefattar enligt Bryman (2018, s. 75) begreppen trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet. Vilket är fyra relevanta begrepp som resonerats under arbetet med 

denna uppsats. 

Trovärdighet handlar om att kunna värdera det insamlade materialet och bedöma om hur 

troligt eller sannolikt resultatet är, och att olika aspekter diskuteras kring vilken sanning som 

råder så att den studie som framställs blir legitim. Överförbarhet när det gäller kvalitativa 

undersökningar bör ge ett djup och inte en bredd. Det väsentliga är att fokusera på 

sammanhanget och blicka mot den sociala aspekt som granskas. Pålitlighet indikerar att 

transparens ska finnas i texten, så läsaren ska kunna se om resultatet stämmer och inte är 

felaktigt. Läsaren av denna studien ska ha möjlighet att bekräfta studiens innehåll och hur 

resultaten framtagits. Objektivitet handlar om att kunna bekräfta, eftersom det är omöjligt att 

vara helt objektiv ska författarna av studien ändå kunna visa att hen agerat i god tro, och att 
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författarna inte låtit egna värderingar eller intressen påverkat resultatet för studien (Bryman 

2018, ss. 75, 467–670). Under denna uppsats har vi kontinuerligt diskuterat hur intervjuerna 

kan presenteras för att spegla kvinnornas berättelser. Vi kände oss styrda då vi skulle välja ut 

små delar av någons liv och sen binda ihop dem, men det framkom efter gemensam 

genomgång av materialet tydliga berättelser som intervjupersonerna ville förmedla. 

Intervjuerna tog utgångspunkt i kvinnornas liv idag och de berättade om historier som redan 

förekommit. Utifrån uppsatsens ämne berättade kvinnorna om händelser som de upplevde var 

av betydelse för dem själva och i den kontext de nu befann sig i. I redovisningen av 

kvinnornas berättelser använder vi oss av pseudonymer istället för deras riktiga namn, med 

anledning av att kvinnorna inte ska bli identifierbara. 

4.5. Analytisk generaliserbarhet  

Med analytisk generaliserbarhet menas att man överväger och undersöker ifall resultatet från 

en studie kan appliceras till en annan situation, här jämförs olikheter såväl som likheter 

mellan de båda situationerna.  Detta synsätt bygger på att generaliseringarna kommer från en 

påståendelogik. Det finns olika typer av påståendelogik, vilket för forskaren gör det viktigt att 

precisera sitt forskningsresultat för att åhöraren sedan ska kunna göra en validerad bedömning 

gällande hållbarheten i generaliseringen. Det som bestämmer värdet av analytisk 

generaliserbarhet är den mängd empiriskt material som har samlats in, och hur materialet 

sedan kan användas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 312).  På så vis är ”etableringsprocess” en 

analytisk generalisering där olika och unika livshistorier tillskrivs vissa gemensamma drag, 

det vill säga att det blir meningsfullt att tala om en etablering och process i relation till dessa 

unika berättelser, även om processerna i sig sett olika ut och etableringen tagit sig olika 

uttryck. 

Insamlingen av empiriskt material har varit begränsat med tanke på de förutsättningar som 

funnits för denna uppsats, men uppsatsen gör anspråk på analytiska generalisering genom att 

resultatet skapar mer kunskap om hur etableringsprogrammet har påverkat utrikes födda 

kvinnors etablering, vilket är aktuellt för vidare forskning. 

4.6. Arbetsfördelning 

I uppsatsen har vi under största delen av arbetsprocessen inte haft möjlighet att sitta 

tillsammans, på grund av att vi bor i olika städer. Istället har vi haft kontinuerlig 
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telefonkontakt och ett delat dokument där vi samtidigt har kunnat redigera. Vi valde att dela 

upp stycken i texten mellan varandra för att effektivisera arbetsprocessen. Vi har haft ansvar 

för enskilda delar, men vi har diskuterat textinnehållet och tillsammans redigerat stavfel och 

meningsuppbyggnader. Intervjuerna gjordes tillsammans och efteråt delade vi på 

transkriberingsarbetet. Arbetsfördelningen har varit jämlik mellan oss och vi anser att 

uppsatsen är gemensam. 

4.7. Forskningsetik   

Uppsatsen genomgick i början en provning men behövdes inte granskas av den etiska 

nämnden, utan det var tillräckligt att vi gjorde en etisk granskning vi fick från 

Linnéuniversitetet som heter Etisk egengranskning. I en del fall finns det forskning som 

behöver godkännas av en etikprövning först, men denna uppsats berör paragraf 3–5 som står 

inom proposition 2002/03:05, vilket kortfattat innebär att det ej behöver genomgå en 

etikprövning ifall det inte innehåller några känsliga personuppgifter och ifall det inte är något 

brott som uppgifterna berör. 

Enligt vetenskapsrådet (2017) finns det fyra huvudpunkter gällande etik, vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Vi anser 

det viktigt att visa att vi som arbetat med denna uppsats har kunskap om de här fyra 

punkterna, för att skapa trygghet hos de intervjupersoner som deltagit.   

Informationskravet innebär att deltagaren ska veta sin uppgift i studien och villkor för 

deltagandet. Det ska också informeras att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst när deltagaren inte längre vill vara delaktig (Hermerén, 2017).  

Samtycke betyder att deltagaren ger sitt godkännande för att medverka, och i vissa fall kan 

samtycke behövas inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare. Deltagaren ska själv få 

bestämma under vilka premisser som deltagandet sker inom. Det får inte ske någon form av 

utpressning, beroendeställning eller negativa följder för deltagaren som medverkar i 

undersökningen (Hermerén, 2017).  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personer som jobbar med en studie med känsliga 

uppgifter bör underteckna ett tystnadspliktavtal. Uppgifter som kan innehålla känsligt 

material bör hanteras så att utomstående inte kan komma åt uppgifterna eller att deltagarna 

kan identifieras av utomstående (Hermerén, 2017).   
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Nyttjandekravet som är den fjärde punkten innebär att uppgifterna eller data som inkommit 

inte får lånas ut eller användas i kommersiellt eller i icke-vetenskapligt syfte. Uppgifterna 

som den enskilde lämnar får inte användas emot henom i form av beslut som kan påverka 

dennes situation, förutom om individen ger sitt godkännande (Hermerén, 2017).  

4.7.1. Etiska överväganden   

Inför intervjuerna valde vi att läsa boken Handbok i kvalitativa metoder (2015). Där skriver 

Öberg (2015) om aspekten av att intervjupersoner som delar med sig av livshistorieberättelser 

berättar personlig och oftast känslig information för intervjuaren, därmed har intervjuaren ett 

etiskt ansvar att bemöta intervjupersonen med förståelse, empati och respekt. En annan viktig 

aspekt är att intervjupersonerna kan säkras anonymitet och att det finns en transparens mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Öberg 2015, s. 62). Med övervägning av detta och det 

tidigare diskuterade informationskravet, skickades således ett informationsbrev (se bilaga 1) 

ut före varje intervjutillfälle, och informationen gavs även muntligt innan intervjuerna 

påbörjades. 

Eftersom alla intervjupersoner redan slutfört etableringsprogrammet minskar detta en 

intressekonflikt. I samråd med handledare kom vi fram till att det skulle krävas en 

etikprövning av denna uppsats ifall intervjupersonerna inte hade slutfört 

etableringsprogrammet, men i detta fall har de redan genomgått programmet vilket innebär att 

intervjupersonerna pratar om sina erfarenheter i ett retrospektiv. Det är viktigt att ha förståelse 

för att det kan finnas fördomar som gör att gruppen utrikes födda kvinnor har svårare att ta sig 

in på arbetsmarknaden. Författarna till denna uppsats strävar efter att vara objektiva och att 

inte bidra med att fördomar förstärks. 

För att begränsa risken att intervjufrågorna skulle tolkas som ifrågasättande eller anklagande, 

var vi tydliga att bekräfta vår roll som studenter och att vi ville få ökad förståelse för den 

intervention som de genomgått, samt att vi inte skulle värdera deras erfarenheter. För att 

motverka att intervjupersonernas berättelser inte kan urskiljas, har tecknet […] använts i 

citaten för att utlämna information som kan identifiera kvinnorna. Påhittade namn används i 

resultatredovisningen för att försäkra kvinnornas anonymitet. 
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5. Resultat och analys 

I det här avsnittet beskrivs fem utrikes födda kvinnors berättelser med användning av citat och 

sammandragning. Det är berättelser om vägen från deras ursprungsland till att delta i 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram, och dess upplevda betydelse för kvinnornas 

etablering. När intervjuerna genomförs har kvinnorna genomgått etableringsprogrammet och 

lever ordinära liv i det svenska samhället. Efter berättelserna kommer de analyseras med hjälp 

av de teoretiska begreppen social status och meningsskapande processer. Här används också 

namn på kvinnorna för att lättare kunna presentera det insamlade materialet, namnen som 

används är inte deras riktiga namn utan här används pseudonym.  

5.1. Livsberättelser  

Här kommer fem berättelser skildras. Totalt gjordes sju intervjuer, men valet att endast återge 

fem av dessa grundar sig i att kvinnorna beskrev liknande upplevelser. De historier som 

gestaltas representerar således ett resultat vi fann var återkommande i bearbetningen av 

intervjuerna. 

5.1.1. Fartum  

Fartum föddes och växte upp i Saudiarabien, där valde hon att studera på universitet men var 

tvungen att avsluta sina studier på grund av ekonomiska svårigheter. Istället arbetade hon 

inom försäljning under många år och bodde hos sina föräldrar.  

Jag studerade gymnasium, efter gymnasium jag började universitet, men jag fortsätter 

inte. Så det är jättesvårt att man studera, plugga där. Kostar mycket pengar […]. 

Hon drömde om att arbeta med barn men valde att följa sina systrars yrkesspår inom 

försäljning, vilket var ett gynnsamt yrke under denna tid i Saudiarabien. Fartum kände inte att 

hon hade möjligheter att göra sin egen livsresa, utan hennes liv styrdes utifrån män i hennes 

omgivning. 

I mitt hemland kvinnan kan inte göra ingenting, pappa kan bestämma eller min bror kan 

gå och handla eller din man kan gå och handla, inte kvinna. […] I mitt hemland kvinnor 

får inte köra bil, kvinnor får inte resa själv, kvinnor får inte sitta i restaurang själv utan 

man utan pappa eller man. 
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Fartum gifte sig och efter att hennes man flyttade till Sverige, flyttade Fartum strax efter. I 

Sverige trivdes inte Fartum och hennes man, utan de kände sig ensamma och saknade det liv 

som varit i Saudiarabien. Men efter kontakt med etableringsprogrammet fick Fartum börja 

SFI och där förstod hon vad hon kunde göra för att börja trivas i Sverige.  

I första 5 månad eller 6 månad när jag kom hit till Sverige var jag jätte jätteledsen och 

jag vill inte gå ut, jag vill inte träffa människor. Det är jättejobbigt, men sen när jag gick 

till skolan och träffade, jag tänkte att nyckel här i Sverige är språket. 

Fartum upplever sin kontakt med Arbetsförmedlingen som påfrestande och får under 

etableringsprogrammet byta handläggare ett flertal gånger.  

Ja det är jättejobbigt. Ibland jag ringer dom jag sa jag vill träffa med handläggare, dom 

sa vem, vad heter din handläggare? Dom sa nej men inte fortfarande din handläggare. 

Okej vem är min handläggare, jag vet inte. Okej, vem vet? [Skrattar]. Så jättejobbigt 

alltså, så jag byter min handläggare flera gånger på arbetsförmedlingen. 

Under sina byten av handläggare får Fartum en handläggare som kommer från hennes 

ursprungsland. Handläggaren upplyser Fartum om att det är svårt för henne att hitta ett arbete 

och etableras i Sverige.  

Alltså alltid dom sa neej det är inte lätt att få jobb här i Sverige. Aah okej vad ska jag 

göra, jag måste tillbaka till mitt hemland eller vad ska jag göra? Du ska inte säga till 

mig alltså. ”Du kan inte gå in i svenska samhäll, det är jättesvårt”. Okej vad ska jag 

göra? […] jättekonstigt. Jag vet inte hur tänker dom?  

Hon upplevde att hon själv hade ansvar för sin etablering. Men under sina byten av 

handläggare träffar Fartum en handläggare som säger att hon måste utnyttja de två åren hon 

får från etableringsprogrammet. 

Ja, alltså min handläggare hon var jättesnäll faktiskt hon sa till mig att du måste plugga 

eller du måste göra, du måste ha utbildning du tänker inte att jobba bara direkt eller nej, 

hon sa du har 2 år så du måste göra som du kan i 2 år, sen du kan fortsätta. Du kan 

jobba, men hon sa att den 2 år man kan göra mycket. […] men ja, mycket tips. 

Fartum tog sin handläggares råd och kämpade med att lära sig språket, men kände att SFI inte 

var rätt insats för henne. Istället började hon praktik inom förskola, vilket hon upplevde som 

positivare för hennes etablering. 
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Alltså eh, SFI jag lära mig ingenting, nej ingenting, ingenting därför jag pratade med 

min handläggare, jag sa till henne att jag vill göra praktik. Alltså man kan inte göra 

ingenting i SFI, bara dom gav uppgifter, sen jag kan jobba hemma ja, du kan skicka den 

sen eller du kan fixa den sen. Så ingen information, ingen. När jag började förskola 

praktik jag känner mig mycket bättre. 

Efter etableringsprogrammet kände sig Fartum utlämnad och fick efter ett tag påbörja samma 

planering hon haft under etableringsprogrammet, fast med mindre ersättning. 

Jättejobbigt. Mm. 2 år och sen ingenting. Alltså samma planering att jag ska gå till 

skola och jag ska göra samma, men varför inte det samma? […] Alltså det är 

jättejobbigt efter, jag förstår inte dom, men efter 2 år vad ska man göra? Jag fick 

6000 kr när jag hade etablering, efter 2 år ingenting. 

Fartum upplever att etableringsprogrammet var en stressig period där hon inte fick stöd i sin 

etablering, hon känner att hon blivit bestulen av två viktiga år i Sverige. Nu har hon 

handläggare som jobbar kommunalt, vilket hon känner sig nöjd med. Fartum har även lyckats 

skaffa körkort och känner att etableringsprogrammet för henne inte hade behövts. 

Det går inte att man har etablering två år och att hon eller han gör ingenting, alltså det 

är jätte, jätte, jättejobbigt. […] nu jag fick 1 år anställning från kommunen, jag studera 

SAS grund, jag har fått körkort men inte i etablering. Jag vet inte, det är jättestressigt. 

[…] jättejobbigt att träffa handläggare på arbetsförmedlingen, min handläggare här på 

kommunen jag ringer, ”ah kan jag träffa, kan du komma imorgon?” Men inte 

etablering. ”Ah, nästa månad jag ska kolla nästa månad om jag kan träffa dig!” Jag är 

jätteledsen att jag gick igenom etablering i två år och jag göra ingenting, jag kan inte 

klara SFI, jag kan inte klara SAS, ingenting. Men nu när jag började med kommunen 

jag klarar SFI, jag klarar SAS grund, jag har fått körkort inom ett år bara. Så stor 

skillnad. För mig man behöver inte etablering i Sverige. 

Fartum berättar att det finns motgångar i sitt vardagsliv som gör det svårt för henne att känna 

sig etablerad i samhället. Hon berättar om att känna sig olikt bemött på grund av sitt ursprung. 

[…] till exempel på dagis jag lämnar min dotter där. Fröknarna där dom vet att jag inte 

är svensk ”aah du får inte lämna din dotter om du har inte jobb, du måste hämta papper” 

Jag ska gå till skola eller jag jobba, ”Nej! Du måste hämta ditt schema eller din lärare 

kontakt oss”. […].  
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Fartum jobbar i dagsläget inom äldreomsorgen, hon har planer på att först utbilda sig till 

undersköterska för att i framtiden utbilda sig till sjuksköterska på universitetet. Hon valde 

även att skilja sig från sin man för att han aldrig lärde sig trivas i Sverige, och hon upplevde 

att han inte hade samma livsplaner i Sverige som Fartum själv har. 

Fartum: Nu jag bor själv med min dotter ensam, det var jättesvårt, jättejobbigt med min 

man […] jag sa till honom vi här i Sverige det är annorlunda, så jag…  

TT: Känns det bättre?   

Fartum: Jättebättre, kvinna kan göra mycket. Hon kan plugga, hon kan jobba, hon kan. 

5.1.2. Amina 

Amina växte upp i Eritrea, där bodde hon i ett stort hus tillsammans med sina föräldrar, 

syskon och morföräldrar. Landets ekonomi var dålig på grund av krig, vilket det också var för 

Aminas familj.  

Ja, man bra och man inte bra. När man bor med family och på deras land med allt den 

bra, men man kan inte bo man behöver också pengar när man äta och någonting. Det är 

inte bra. 

I sitt ursprungsland hade Amina stort socialt nätverk, som både involverade vänner, familj 

och grannar. På dagarna studerade Amina till grundskolelärare på universitetet likt sina 

kusiner, men hon drömde egentligen om att studera till läkare vilket hon inte kunde på grund 

av deras ekonomiska situation. Istället valde hon att utbilda sig till grundskolelärare, en 

kortare utbildning där hon under tiden kunde arbeta för att försörja sin familj. 

Japp, jag är duktig på science det är därför jag vill ha den, men sen, den är jättelång tid, 

man kan plugga, family också hjälpa dig när jag studera […] därför jag vill hjälpa dom 

också. Därför jag lämnar min dröm. 

Mycket kusiner också. Jag fråga dom när man kan välja, […]. När man studera lärare 

som grundskola bara 2 år den är också kort tid, men man är färdiga, man kan börja 

jobbet också. När man studera till gymnasie, man kan studera 5 år, det är lite långt 

därför jag välja och studera till grundskolelärare. Men när jag studera också jag jobbar 

som lärare förskola, halvtid, på halvtid jag studera också, jag vill ha pengar och hjälpa 

pappa, därför jag intressera och jobba med barn. Därför jag studera där. 
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På grund av oroligheter i Eritrea tvingades Amina att fly från sitt land. Under sin resa fick hon 

kontakt med en vän som bor i Sverige som sa till henne att komma dit.  

När jag flytta till Italien jag prata med en vän, […], han flytta 2012 till Sverige. Och 

prata med han, han sa till mig ”Bättre du kom hit, mina kompisar här i […], kanske du 

träffa dom. Varför du flytta till andra landet, kom hit” han sa till mig. Därför jag kom 

hit. 

Amina kom till Sverige och efter ett år fick hon uppehållstillstånd som sedan ledde till att hon 

fick kontakt med Arbetsförmedlingen. Genom etableringsprogrammet började hon läsa SFI 

vilket hon upplevde som en viktig del i sin etableringsprocess. 

Efter 1 år jag kontakt med arbetsförmedling, sen dom sa till mig du först hitta lägenhet, 

sen du börjar SFI. Och leta efter lägenhet och hitta private lägenhet i […] och jag gick 

dit och skriver mina kontrakt på lägenhet på mitt namn, sen jag kommer till 

arbetsförmedling, dom sa till mig ”börja SFI, när du börjar SFI du ska börja i 

Etablering”. När jag börja SFI dom ger till mig etableringspengar, och jag studerar 

språket. 

Men jag kan inte svenska. Jag tänkte språket som nyckel, när man tappar nyckel man 

kan inte gå in i lägenheten, man kan inte språk också, man kan inte komma in i 

samhället. Man måste studera, språket är viktigt.  

Under etableringsprogrammet kände sig Amina förvirrad på grund av att hon fick byta 

handläggare flera gånger, vilket ledde till att hon hade svårt att uttrycka sina framtidsplaner. 

När ena handläggaren bad henne att skicka intyg på examen från universitet i Eritrea, 

informerade nästa handläggare om att det inte är giltigt i Sverige. 

En gång jag frågade han, jag har diplom från mitt hemland, den första handläggaren han 

sa till mig ”hämta den från mitt Eritrea och skicka dom till högskola, university 

Stockholm, dom validera”, men han byta annan handläggare. Sen till andra handläggare 

[…] han sa till mig ”Sverige vill inte ha den” och jag inte skicka den. ”Sverige vill ha 

bara när man studerar i Sverige”. 

Amina fick under etableringsprogrammet ersättning för att hon deltog i sina etableringsplan. 

Hon upplevde att för stor fokus låg på ersättningen, vilket påverkade hennes studier negativt.  

Ja, när dom ger till mig pengar på etablering, jag måste gå till skolan. Om man sitter 

hemma jag kan inte ta pengar. Man kan ingenting också, man måste gå till skolan. Det 
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är inte bra […], jag vill studera och gå till skolan, när man tänker så, man gick till 

skolan man kan ta några ord och gå hem. När man tänker bara på pengar när jag sitter 

hemma dom inte ger mig pengar, därför jag ska gick till skolan, man ingenting lär.   

Amina kände att hon under etableringsprogrammet fick ta mycket ansvar för få ta del av 

relevanta insatser under etableringsprogrammet. Då Amina kände att SFI inte hjälpte henne i 

sina språkkunskaper, sökte hon själv upp praktikplatser med samma yrkesinriktning som hon 

har utbildning i. 

Dom säger också när man vill ha, man ska gå praktik också. Men mina handläggare 

dom inte till mig praktik, jag hitta själv två praktik. Eeh, en månaden jag gick till […] 

skolan […]. Sen jag vänta på […] jag hitta där också med barnen och jag jobbar sex 

månader där. Sen också jag hitta jobb själv på skolan. Ingen hjälper mig, jag säger till 

dom ”Jag vill ha” men dom gör ingenting. 

Amina kände sig under denna tiden stressad, hon kände att mer stöd hade behövts från 

Arbetsförmedlingen. 

Ja, när man nyanländ man kan inte tänka, man kan mycket stressa, mycket tänka, man 

kan inte hur man kan ge, hur man kan göra eller någonting. När man nyanländ dom ja, 

man kan inte svenska, därför alla det är svårt. När man första gången här i Sverige och 

man kan studera svenska man behöver mycket hjälp, man kan ingenting! Det nya landet 

och nya samhället! Inte som i Eritrea. Därför man mycket stressad. 

Amina fann istället stöd hos vänner som också genomgick etableringsprogrammet. 

Ja det jättebra. När man skulle studera, man kan studera med dom också. Man kan 

praktisera med dom språket också, prata när man fikar och i skolan också. Man behöver 

också vänner. Man vill inte sitta själv hemma hela tiden. 

Amina upplevde att etableringsprogrammet var bra till vissa delar, men anser att 

handläggarna i etableringsprogrammet har för stor fokus på ersättningen. Hon anser att 

handläggarna istället borde lägga resurser på att hjälpa nyanlända att hitta arbeten, 

praktikplatser och utbildning. 

Absolut, den ganska bra. Inte riktigt bra. Men jag ska tänka bara dom handläggare dom 

sitta i arbetsförmedlingen, menar jag dom till etableringsersättning. Det många 

människor här dom kan hjälpa, dom kan ingenting om Sverige när dom är nya. Man är 

som blind, man kan ingenting. Dom måste hjälpa dom. Dom betalar pengar till dom, 
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dom måste hjälpa till dom också. Dom studerar, dom letar och dom hittar jobbet, dom 

går ut från etablering dom också. När dom slutar etablering dom tillbaka till 

försäkringskassan, det är inte bra. När dom säger till dom rätt sätt, när dom säger hur 

dom kan göra, mellan den två år man kan kanske studera och fick jobb eller praktik på 

någonting. Man kan inte tillbaka till försäkringskassan.  

Amina bor idag ensam i lägenhet och studerar svenska samtidigt som hon arbetar. Hon har 

mindre lön än sina kollegor på grund av att hon har extratjänst, men hon är nöjd med att hon 

har ett arbete. Att bli läkare ser hon inte som en framtidsplan, istället är hennes ambitioner att 

studera till grundskolelärare i Sverige. Amina saknar det sociala livet i Eritrea, men upplever 

att om hon har ett arbete och en inkomst så är livet bra.  

Ja, jag inte storasyskon, inte vänner, inte kompisar här i Sverige som innan. Den 

jättesvårt. Man kan tänka så jättemycket. Och man kan inte ringa och träffa dom varje 

dag eller varje månad, det är jättedyrt man kan bara ringa. 

När jag slutar etablering, jag hittar jobb, extratjänst. Jag har mindre lön men jag glad. 

Jag studerar och jobbar samtidigt. Jag behöver inte hjälp, jag tar min lön och livet är 

lagom. 

5.1.3. Samar 

Samar bodde i Syrien innan hon kom till Sverige. Där bodde hon centralt i lägenhet 

tillsammans med sin man och sina barn. Samar spenderade sina dagar med att vara hemma 

med barnen samtidigt som hon studerade språk på universitetet, hennes ambition var att bli 

tolk vilket då var ett populärt yrke i hennes hemstad.  

Ja, jag har varit mamma hemma, och läste engelska lite i universitet, det var dom 

speciella kurser där man får vara där bara helgerna, men jag tog bara halvtiden för det 

[…]. Sen var jag mest hemma med barnen. 

Vi bodde i lägenhet i huvudstaden, nästan i centrum. Det var härligt kan jag säga. Det 

var nära för allt, jag behövde inte resa någonstans, man kunde nästan gå, om det inte 

var så bra i trafiken och så, man kunde gå, det var så enkelt. Centralt, så. 

Kvinnor i Syrien var oftast hemma medan männen arbetade. Samar berättar att det var svårt 

för kvinnor att studera. 
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Det var mest att kvinnor var hemma. Även om dom ville jobba, alltså dom jobbade inte 

så mycket som män. Inte alla men dom flesta. Till exempel min mamma har aldrig 

jobbat. Nej. Om du skulle jobba du ska gärna vara en läkare eller en lärare, det är dom 

bästa yrkena som passar kvinnor där. När jag alltid säger så här att jag ville jobba som 

tolk kanske med grupper och turister och så, så sa alltid min pappa det kanske är bättre 

om du ska bli lärare om du ändå läser engelska, så det är nästan typiskt om du ska 

jobba. Dom flesta var mer hemma […] Ja inte alla som hade möjlighet att fortsätta att 

studera. Det var gratis men det var jättesvårt att kunna göra det. 

Efter händelser som skrämde Samars familj valde hon tillsammans med sin familj att fly från 

Syrien till Sverige där de kunde känna sig trygga. 

Vi kände att det funkar inte längre att vara där. Det börjat bli farligt. Alltså den här 

grejen som hände och sen sa vi nu räcker det, att en gång. Flera killar har stoppat min 

man och tog sin bil och bara slänger honom på gatan, […] så han, eh, det kanske 

kommer till min fru, till mina barn och det vill jag inte att händer. Och varje gång, när 

jag är i Syrien bara min stora dotter var i skolan och det var jättejobbigt och stressigt, 

man vet aldrig om dom kommer eller inte […] Det var den jobbigaste tiden. Sen när jag 

kom till Sverige, 2015 i maj kom jag, jag kände äntligen vi alla är tillsammans, vi fick 

bara stänga våran dörr, hör ingenting. Vi var inte så oroliga. I början vi nästan aldrig 

låste dörren för vi kände det var för tryggt. Det behövs inte, det var nästan så. 

I Sverige födde Samar en dotter som blev diagnostiserad med en kognitiv funktionsskillnad, 

vilket medförde att Samar fick spendera långa perioder på sjukhus, och 

etableringsprogrammet sköts upp i ett år. När hon väl började etableringsprogrammet kände 

hon att hon fick mycket stöd, genom att hon fick koncentrerar sig endast på SFI till en början 

och läsa på halvtid hemifrån.  

Det var jättebra för jag hade tid att läsa lite mer hemma, när jag kommer hem. Jag läste 

halva dagen i skolan och halva hemma. Och ja, när tiden går så känner jag mig mer 

säkert när jag kan prata och förstå när man pratar med mig. […] Jag är jättetacksam för 

den chansen jag fick att bara kunna fokusera på språket i början. 

Under sin tid på sjukhuset träffar Samar sjuksköterskor som hon börjar kommunicera med, 

detta ledde till att hon blev inspirerad att själv börja fundera på att arbeta inom sjukvård.  

Ja, detta året i sjukhuset har ändrat mina tankar, med min dotter. Så jag tänkte det är där 

jag vill vara. Jag vet inte varför, men jag har träffat många snälla sjuksköterskor, som 
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när dom hade tid dom satt gärna med mig och diskuterade lite och stöttade mig lite för 

jag var nästan alltid själv med min dotter i sjukhuset och jag hade ett barn till och min 

man var med dom, det var lång väg som jag sagt innan så…ja, dom var jättesnälla mot 

mig. Sen ibland det var jättetråkigt så jag vill hjälpa dom med nått, med min dotter, jag 

fick några enkla uppgifter, ”det kan du klara själv och si och så”. Du kommer bli 

sjuksköterska sa hon hela tiden till mig. Då blev jag jättemotiverad […]. 

I möte med handläggare under etableringsprogrammet upplevde Samar att hon fick stöd i sin 

ambition att börja jobba inom sjukvård. 

Jag träffade en handläggare på Arbetsförmedlingen, hon sa vi ska prata, vad vill du 

jobba för någonting. […]. Eftersom jag aldrig jobbat inom vård eller nåt sådant, hon 

tyckte det var nån känsla som gjorde mig att välja det. Hon sa ”Vet du vad det gäller att 

jobba inom vård?” Nej jag vet bara det som jag sett med min dotter, liksom. Hon sa att 

du kan jobba ett år och se precis vad yrket ser ut, så kanske du kommer bestämma dig 

säkert, eller ändra dig. 

Samar fick under etableringsprogrammet göra praktik inom äldreomsorgen, och var färdig 

med etableringsprogrammet efter ett år. Efter etableringsprogrammet fortsatte hon att jobba 

inom äldreomsorgen. Hon upplever att hon i Sverige har möjlighet att göra en karriär och vara 

den hon själv vill vara, vilket var svårt i Syrien. 

Jag träffar många mammor som verkligen sliter för att kunna både jobba och ta hand 

om sina barn men de accepterar det och jag känner mer, mer värde när jag jobbade. Det 

är jättejobbigt att bara vara en mamma. Asså för det tar mycket energi och det tar 

mycket tid. Men man känner att jag vill vara mig själv någonstans. […] Ibland när min 

pojk började frågade  ”heter du något mer än mamma”. eh jag har verkligen ett namn. 

[…] jag har utvecklats jättemycket måste jag säga, jag är tacksam att jag fick en chans 

till. När jag var i Syrien kanske det var vanligt att vara hemma, men jag kände mig bara 

tvungen i någon form och det vill jag inte vara.  

Idag bor Samar på en mindre ort i lägenhet tillsammans med sin man och sina barn, hon 

arbetar inom äldreomsorgen och studerar till undersköterska, och har planer på att studera 

vidare till sjuksköterska i framtiden. 
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5.1.4. Leila 

Leila växte upp i Saudiarabien tillsammans med sin familj. Efter hon avslutade sina studier på 

gymnasiet flyttade hon till Syrien för att studera på universitet, vilket var en utmaning då hon 

först flyttade ensam till ett nytt land. I Syrien bodde hon sedan tillsammans med sina syskon 

som också började studera där. 

Ah, det, första gången, det är jättesvårt för mig. Att jag ska lämna mina föräldrar och 

mina syskon, och andra familjer, jag har släktingar där. Och sen jag går bara ensam och 

sen vi bodde med farmor och morfar. Jag bodde där hos dom. Sen när mina syskon 

också ska flytta till Syrien och studera, vi bodde tillsammans i lägenhet. 

Anledningen till att Leila studerade var för att hon hade en dröm om att bli grundskolelärare 

och hjälpa barn. Under sin tid på universitetet hade hon stort socialt nätverk med mycket 

vänner och tät kontakt med sin familj. Leila gifte sig efter en tid och när kriget började i 

Syrien flyttade hon till Libyen tillsammans med sin man, för att sedan flytta till Sverige. 

Jag gifte mig och sen min man slutar med arbete och han flyttar till Libyen. Och jag 

flyttar med honom, men när det börjar kriget i Libyen vi flytta till Sverige. 

I Sverige började Leila efter en kort tid etableringsprogrammet. Leila upplevde 

etableringsprogrammet som en positiv tid där hon fick lära sig mycket om det svenska 

samhället och språket, men hon upplevde att hon hade för mycket att göra, vilket gjorde att 

hon kände sig stressad.   

TT: Okej. Men om man tänker alla de här delarna, SFI, samhällsorientering, praktik, 

känner du att etableringsprogrammet gav dig möjligheten att uppnå din etableringsplan? 

Leila: Absolut. Den hjälper mig mycket. Men det blev mycket tid, för jag ska studera på 

morgonen på SFI och sen jag går till praktik, det blir för länge.  

TT: Berättade du det någon gång för arbetsförmedlaren, att det var stressigt? 

Leila: Nej. Jag bara studerade. Jag ville sluta bara [skrattar].  

När Leila flyttade till Sverige saknade hon sitt sociala liv i Syrien, och upplevde att det var 

svårt att leva i Sverige på grund av att det var stor kulturell skillnad. Men genom att träffa 

andra under etableringsprogrammet upplevde Leila det blev enklare.  
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Leila: Börja om och det är svårt, och helt annat land och helt annat regler och, ett annat 

människor. Allt det blir svårt i början. Sen jag fick kompisar och vi hjälper varandra 

med studier, och jag förklarar till dom och dom förstår mig, och vi träffar utanför 

skolan. Vi gick med varandra till centrum, vi skapade relationer mellan varandra.  

TT: Kände du att det blev enklare då att gå etableringsprogrammet? 

Leila: Ja det blev lättare och vi kunde hjälpa varandra. Lättare att läsa SFI och att känna 

varandra.  

Under etableringsprogrammet fick Leila ofta byta handläggare på Arbetsförmedlingen, och 

hon tyckte det var svårt att veta vem som var hennes handläggare. 

Det är svårt bara att du ska boka tid för att träffa handläggare och dom byter mycket, 

och du vet inte vem som ska vara handläggare till dig. Det, det är svårt. 

Leila upplever att hon i Sverige är tvungen att ta hand om sig själv på ett annat sätt än hon 

behövde i Saudiarabien och Syrien. I sitt ursprungsland arbetade hon inte och där hade hon 

stor familj som tog hand om varandra. I Sverige har inte Leila sin familj och här arbetar hon 

och får därmed ett större ansvar gentemot sig själv.  

Jag här göra allt själv. Att jag ska, vad ska jag säga, att jag beror på mig själv. Jag ska 

mycket kämpa med utbildning, med jobb och jag jobbar inte innan, därför det bli nya 

för mig. 

Leila upplever och att hennes relation med vänner är annorlunda i Sverige och hon berättar att 

det är svårt att få tid för att umgås. 

Men jag träffar inte. Nej, det finns ingen tid. Dom har familj och dom, när vi eh, på 

helgen dom ska gå med familj och sitta med familj och andra dagar dom studera eller 

dom jobbar eller, det finns inget som lever.  

 

Idag har Leila extratjänst inom förskola och studerar samtidigt till barnskötare. Hon bor 

tillsammans med sin man och ser en ekonomiskt tryggare framtid i Sverige än vad hon hade i 

sitt ursprungsland. Men hon anser att det sociala livet är viktigare än det ekonomiska. 

Jag tror här bättre för ekonomiskt, jag tror det. Men där bättre för att vi har familjen och 

släktingar, men här finns inte liv som, jag tror finns inte relation med människor. Det 
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ekonomiska inte viktiga men relation med varandra, med människor. Jag kan inte gå till 

mina kompis här, eftersom hon inte ledig och hon inte kan, finns ingen tid. 

5.1.5. Liu 

Liu är en thailändsk kvinna som har emigrerat till Sverige på grund av kärleken. Hon berättar 

vad hon hade för drömmar och ambitioner tidigare, vilket var att bli journalist och då ansökte 

hon till den bästa journalistskolan i Thailand, men där hon inte kom in. Anledningen till att 

hon ville bli journalist var för att hon älskade att resa och att hon ville träffa nya människor.  

Min första dröm när jag gick ut high school, när jag studerade på high school så ville 

jag bli journalist, för jag gillade att resa. Jag ville skaffa vänner från andra ställen i 

världen.  

 

Hon studerade istället till lärare och jobbade med detta i 16 år innan hon flyttade till Sverige. 

Hon blev lärare för att hennes familj fick ekonomiska problem och för att hon fick ett 

stipendium där både skola och boende var betalt av den thailändska staten under fyra år. En 

fördel med läraryrket var att hon var garanterad jobb efter avslutade studier.  

 

Jag började studera till lärare istället. Jag fick studera gratis under fyra år. Och jag 

kunde bli lärare och undervisa direkt när jag var klar med universitetet.  

 

Liu flyttade till Sverige på grund av att hon träffat en svensk kille som hon ville leva med. 

Efter att ha jobbat som lärare i 15 år ville Liu testa en ny utmaning, och det är också en av 

anledningarna att de valde att bosätta sig i Sverige. Hon berättar att det var en lång process 

innan hon kunde flytta till Sverige permanent. Liu berättar att det svåraste med hela 

proceduren var att ha kontakt med migrationsverket och för att kunna få ett uppehållstillstånd.  

 

Jag var ganska trött på mitt jobb också. Efter att ha gjort samma sak i 15 år så,  

jag flyttade hit först efter att jag fått uppehållstillstånd. Det tog lång tid och både jag och 

Fredrik åkte mellan de båda länderna tills jag fick mitt uppehållstillstånd.  

 

Liu började sedan på etableringsprogrammet, där kände hon att ansvaret som 

arbetsförmedlingen tog var bristfällig och att mycket av ansvaret hamnade på henne själv. De 

fick lära sig svensk historia, samhällskunskap och hur Sverige fungerar, men hon upplevde att 
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denna insatsen var kort då den endast pågick i någon vecka. Hon berättar även en upplevelse 

av att kommunerna skiljer sig åt i sitt stöd.  

 

Jag var ambitiös och läste på internet, studerade mycket själv. Jag kollade hur jag kunde 

gå i skolan här och hur jag skulle ansöka.  

5.2. Analys av livsberättelserna  

I detta stycke kommer kvinnornas livsberättelser analyseras gentemot begreppen social status 

och meningsskapande processer.  

5.2.1. ”kvinna kan göra mycket. Hon kan plugga, hon kan jobba, hon kan” 

Fartum berättar att hon inte trivdes när hon kom till Sverige från Saudiarabien. Enligt 

meningsskapande processer kan detta förstås genom att hon hamnade i ett nytt sammanhang 

som skilde sig från det tidigare liv hon levt (Ericsson & Rakar 2017, s. 17). I Saudiarabien 

levde Fartum ett liv med högt socialt kapital, med vänner och familj som hon dagligen 

träffade. Hon hade även förväntningar från omgivningen att hon skulle arbeta inom 

försäljning som sina systrar, för att sedan gifta sig och att andra skulle ta hand om henne. I 

detta sammanhang var det bärande för hennes anseende gentemot sin familj och samhället 

(Broady 1991, ss. 170, 178).  

När hon sedan kom till Sverige ensam med sin man och började etableringsprogrammet fick 

hon träffa människor från andra kulturer och lära sig om livet i Sverige, samtidigt som det 

fanns förväntningar från Arbetsförmedlingen att hon måste skaffa ett arbete och bli 

självförsörjande. Likt det Glavind Bo (2014) skriver att individer konstant skapar mening och 

sammanhang i det som upplevs, skapade Fartum en mening om att hon kunde forma sitt eget 

liv i Sverige. Således gick hon från ett samhälle i Saudiarabien där hon upplevde att hon inte 

kunde styra helt över sin vardag, till att nu skilja sig från sin man och leva ett självständigt liv 

i Sverige (Glavind Bo 2014, s. 34). Fartum gjorde ett val som riskerade hennes anseende i 

förhållande till sitt liv i Saudiarabien, men Fartum berättar att hon gjorde rätt val. Ett val som 

var svårt men som främjat henne i det sammanhang hon nu lever i, där hon har ett anseende 

som anses högre i relation till det svenska samhället (Broady 1991, ss. 179–180).  

Fartum har skapat en tillvaro som skiljer sig från livet i Saudiarabien men det är ett val som 

hon har fått fatta på egen hand, vilket har gett mening för henne. Även om hon trivdes med 
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livet i sitt ursprungsland betyder det att människor kan utvecklas, och den hon var förr är hon 

kanske inte idag.  Att skapa mening utifrån sitt sammanhang och den utveckling som flera av 

kvinnorna gör, är något anmärkningsvärt i förhållande till den meningsskapande processen 

(Glavind Bo 2014, s. 34). 

5.2.2. Mötet med handläggare under etableringsprogrammet 

I sitt första möte med handläggare hade Fartum, Amina, Samar, Leila och Liu 

etableringssamtal. I detta möte och i vidare kontakt med sina handläggare skapade kvinnorna 

sammanhang och mening för deras etablering (Glavind Bo 2014, s. 34). Fartum, Amina och 

Leila berättar om att de under etableringsprogrammet fick byta mellan ett flertal handläggare, 

de fick därmed kontinuerligt träffa nya handläggare vilket gjorde att kvinnorna fick ställas 

inför nya sammanhang under ett flertal gånger. Kvinnorna berättade att det skapade känslor 

av frustration och stress (Ericsson & Rakar 2017, s. 17).   

Amina berättar om att hon stod inför ett val som hennes handläggare gav henne om att skicka 

in examensbevis från Eritrea för validering. Amina hade tidigare läst till grundskolelärare 

vilket gav henne högt anseende i Eritrea (Broady 1991, s. 179–180), men under detta val 

byttes Aminas handläggare till en ny som informerade henne om att examensbeviset inte var 

giltigt i Sverige. Amina beskrev känslor av maktlöshet och att hon kände sig förvirrad efter 

detta bemötande. Det kan förklaras med att hon tidigare skapat erfarenheter av att handläggare 

skulle stötta och hjälpa henne, vilket i det nya mötet blev motsatsen (Gladvind Bo 2014, s. 

34). Ericsson och Rakar (2017) skriver att det är viktigt för professionella som arbetar med 

integration att bemöta individer på ett mellanmänskligt plan, så utrymme för att skapa mening 

och tillfredställelse finns (Ericsson & Rakar 2017, s. 17). I Aminas fall blev hon inte bemött 

utifrån dessa premisser vilket medförde att hon fick bristfälligt stöd från Arbetsförmedlingen, 

och Aminas anseende blev lägre i mötet med handläggaren (Broady 1991, ss. 179–180).  

Fartum berättar att hon kände sig upprörd efter ett möte med Arbetsförmedlingen, där hon 

fick träffa en handläggare med samma ursprung som förklarade att det kommer vara svårt för 

henne att etableras i det svenska samhället. I detta mötet blev Fartum påmind om det anseende 

hon tidigare haft, där hon inte förväntades ta större ansvar för sin självständighet 

(Broady 1991, ss. 179–180). Fartum som hade skapat mening i Sverige av att hon skulle vara 

självständig och skaffa ett arbete eller utbildning, hamnade här i ett sammanhang hon 

upplevde som påfrestande (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 409). Fartum valde efter 
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detta möte att bevara det anseende som utmanade de förväntningar handläggaren hade, genom 

att slutföra etableringsprogrammet och kämpa för att bevara sin självständighet (Broady 1991, 

s. 180).  

Liu berättade att om något skulle hända fick hon ta tag i det själv och att etableringen var mest 

att sitta av tiden för att kunna få ersättning. Detta var också något som Fartum och Amina 

upplevt, samt att insatser som SFI inte gav de kunskaper som behövdes. Istället var det 

insatser som praktik, där de fick hamna i sammanhang ute på arbetsplatser med andra 

individer som pratade svenska, som upplevdes ge mer värde för deras etablering. Detta 

antyder att insatser borde utformas utifrån individens behov för att underlätta 

etableringsprocessen. Vilket överensstämmer med det som Ericsson och Rakar (2017, ss. 24–

25) skriver att professionella från första mötet ska skapa ett fördelaktigt etableringssamtal, där 

individuella insatser formas tillsammans med den nyanlända. 

5.2.3. ”jag tänkte att nyckel här i Sverige är språket” 

Kvinnorna berättar att språkbristen förhindrar att de kan vara den person som de tidigare varit 

i sina ursprungsländer. Helms, Thurlow & Mills (2010) skriver om att individer skapar 

förståelser från tidigare upplevelser i nya sammanhang, och denna förståelse får individen att 

ifrågasätta sin identitet för att skapa mening. När Fartum, Amina, Samar och Leila hamnade i 

sammanhang som utbildning eller kontakt med människor i det svenska samhället, fann de 

mening utifrån tidigare erfarenheter som sedan hade betydelse för deras identitetsskapande. 

Men på grund av språkbristen hade de svårt att bevara den identitet de tidigare haft, och under 

etableringsprogrammet när de läste SFI och gjorde praktik ifrågasatte de sina egna identiteter 

och skapade mening som hade betydelse för det sammanhang de befann sig i. Även fast de 

var tvungna att starta om med nya utbildningar och nya arbeten, fann de mening och 

ambitioner för att skapa nya liv i Sverige (Helms, Thurlow & Mills 2010, s. 183). 

5.2.4. Sociala kapitalet 

Fartum, Amina, Samar och Leila upplevde att de i sina ursprungsländer hade ett rikt socialt 

liv med familj, vänner och grannar som hjälptes åt och levde tillsammans. När de flyttade till 

Sverige hamnade de i ett sammanhang som inte bestod av det sociala liv som tidigare varit. 

För kvinnorna var detta ett nytt sammanhang där de var ensamma utan ett socialt närverk, 

vilket enligt Ericsson och Rakar (2017, s. 17) kan skapa förvirring och i sin tur förklara 

Fartums beteende av att stänga in sig i sin lägenhet och längta tillbaka till det liv som varit.  
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För Fartum, Amina och Leila var det SFI genom etableringsprogrammet, för Samar var det 

mötet med sjuksköterskorna på sjukhuset, som gjorde att de kunde skapa mening utifrån 

sammanhang de tidigare upplevt (Gladvind Bo 2014, s. 34). Berättelserna ger uttryck för lägre 

socialt kapital när det flyttade till Sverige, men att de genom etableringsprogrammet fick 

möjlighet till att bygga nya sociala relationer. I dagsläget berättar alla likt Leila att det inte 

finns tid att träffas och umgås, det finns även konsensus om att den sociala kontakten är 

begränsad i Sverige i jämförelse med deras ursprungsländer. Fartum, Amina, Samar och Leila 

har därmed högre socialt kapital efter etableringsprogrammet, men lägre socialt kapital i 

Sverige jämfört med deras ursprungsländer, i bemärkelsen varaktiga sociala relationer och 

kontakter (Broady 1991, ss. 178–179). 

5.2.5. Symboliska kapitalet 

Symboliskt kapital mäts genom exempelvis titlar, ekonomiska tillgångar och utbildningsnivå, 

det kan därmed förstås utifrån det värde individen har i relation till andra individer i sin 

omgivning (Broady 1991, s. 171). 

Ja, börja om och det är svårt, och helt annat land och helt annat regler och, ett annat 

människor. Allt det blir svårt i början. (Leila) 

Amina berättade om sitt examensbevis från universitetet i Eritrea, Samar studerade språk på 

universitet för att göra sig en framtid som tolk, Fartum arbetade som försäljare och Leila 

studerade i Syrien på universitet för att göra karriär inom läraryrket. Det är berättelser om 

titlar och utbildningar som de här kvinnorna tidigare kunde identifiera sig med. Här i Sverige 

berättar kvinnorna att de får starta om på nytt och studera på grundnivå, deras titlar och 

utbildningsnivåer har därmed inte samma betydelse som förr. Vilket medför att deras 

symboliska kapital i Sverige är lägre gentemot grupper som redan är etablerade i det svenska 

samhället (Broady 1991, s. 171). Broady (1991) skriver att ju högre symboliskt kapital en 

individ har, ju mer förtroende och erkännande får denna individ (Broady 1991, s. 170). Vilket 

får betydelse för kvinnornas etablering i mötet med handläggare och redan etablerade 

individer. Men det har också betydelse för deras meningsskapande, eftersom deras 

intersubjektiva förståelse med inrikes födda skiljer sig. Detta kan exempelvis förstås genom 

Fartums upplevelse med förskolan, när hon lämnar sin dotter och känner sig diskriminerad i 

mötet med personalen (Glavind Bo 2014, s. 58). 
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Liu berättar om att hon kunde haft det bättre ekonomiskt ställt om hon hade bosatt sig i 

Thailand, än som fallet blev att hon valde Sverige. I Thailand hade hon också en akademisk 

utbildning och även ett visst anseende som en akademisk utbildning medför, medan 

utbildningen inte har samma värde i Sverige. Vilket kan kopplas till det Broady (1991) 

skriver, att det handlar om den vedertagna acceptansen av samhället för att ge något status och 

legitimitet (Broady 1991, s. 169).  

Amina som är från Eritrea berättade att hela landets ekonomi var ansträngd på grund av krig, 

och då även hennes familjs ekonomiska situation. Hon valde att studerade till förskolelärare 

men ville egentligen bli läkare, hon gick istället en annan väg för att försörja sin familj. Det 

ekonomiska kapitalet var således inte viktigt för Aminas anseende i sitt ursprungsland, istället 

arbetade hon för inkomst så att hennes familj kunde äta och bo (Broady 1991, ss. 179–180). 

Idag arbetar Amina i Sverige och har en tryggare ekonomisk situation. Trots det uttrycker hon 

ingen ambition att ta upp sina studier till att bli läkare i framtiden, utan är mer fokuserad på 

att ha en stadig inkomst. Eftersom hon i sitt ursprungsland skapade mening genom att försörja 

sin familj som hade ekonomiska svårigheter, kan det vara en kvarlevande identitetsbild som 

får henne att även i ett ekonomiskt tryggare land sträva efter samma ambitioner (Helms, 

Thurlow & Mills 2010, s. 183). 

Flera av kvinnorna hade ”högre” utbildningsambitioner i sina respektive ursprungsländer men 

de realiserar något annat i Sverige, de har behövt justera sina livsmål, deras framtid har 

”bäddats ur” socialt för att få ny riktning och därmed bäddats in i nytt socialt sammanhang 

(Broady 1991, ss. 179–180; Helms, Thurlow & Mills 2010, s. 183). 

Kulturella skillnader och vad som anses värdefullt mellan olika samhällsgrupper, gör att de 

här kvinnornas symboliska kapital ser annorlunda ut i det svenska samhället. Genom 

etableringsprogrammet fick de möjlighet att öka sitt ekonomiska- och kulturella kapital, då 

det blev en ingång till arbete och studier. Men eftersom de inte kan bära med sig det anseende 

som tidigare titlar och utbildningar har gett, har de gentemot inrikes födda i dagsläget svårt att 

uppnå det symboliska kapital de tidigare haft i sina ursprungsländer (Broady 1991, ss. 179–

180). 
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6. Avslutande reflektioner  

6.1. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka utrikes födda kvinnors upplevelser av 

etableringsprogrammets, samt programmets betydelser för deras etablering i det svenska 

samhället. Utifrån syftet har forskningsfrågor operationaliserats fram för att utöka förståelsen 

av uppsatsens syfte.  

Vilka möjligheter till etablering upplever kvinnorna att etableringsprogrammet gav i deras 

integreringsprocess? Framförallt har det givit dem ett sätt att vidga sina vyer och att kunna få 

en större förståelse för vad som behöver göras för att kunna bli integrerad. Något som många 

har belyst är att språket är grundbulten i sin etablering. Resultatet visar att det finns en brist i 

kontakten mellan etableringsprogrammets handläggare och de nyanlända. I berättelser om 

möten med Arbetsförmedlingen beskrivs känslor av maktlöshet, frustration och stress. 

Hur upplever kvinnorna att deras situation ser ut efter etableringsprogrammet i relation till 

före etableringsprogrammet? Det framkom att det viktiga för kvinnorna har varit att skapa 

sociala relationer för att kunna få stöd, hjälp, motivation och att känna samhörighet för att 

klara av studier eller arbete. Ekonomisk ersättning, insatser som SFI och praktik genom 

etableringsprogrammet, har bidragit med ett sammanhang för kvinnorna att skapa trygghet 

och kunskap, vilket i sin tur har framhävt känslor av självständighet.  

Hur har kvinnornas egenmakt påverkats efter etableringsprogrammet? Kvinnorna berättar om 

upplevelser där deras egenmakt har ökat, och att de idag i större omfattning är mer 

självständiga. Många berättelser har handlat om att inse sitt eget värde och att de inte behöver 

vara beroende av någon annan i den utsträckning som många av de intervjuade tidigare var. 

De uttrycker således att det har mer kunskap som bidrar till att de själva kan styra över sina 

liv och att de kan arbeta, studera eller skilja sig, vilket upplevs både som påfrestande men i 

stor utsträckning som frigörande.  

6.2. Diskussion 

I tidigare forskning belyser Lundh (2016) vissa faktorer för att bli etablerad, vilka är 

kulturella- och språkliga faktorer samt att du kommer in på arbetsmarknaden och kan bli 

självförsörjande (Lundh 2016, ss. 51–52). I likhet med detta har vi upptäckt att språket är en 
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av huvudfaktorerna för att kvinnorna vi träffat ska komma in på arbetsmarknaden och då 

känna sig etablerade. Språket är även något som Dubus (2017) tar upp som en viktig aspekt 

för att hjälpa nyanlända i sin etableringsprocess. Hon skriver också att det är viktigt att de blir 

självförsörjande och att man ska öka deras psykiska och fysiska välmående (Dubus 2017, ss. 

413, 422–425). Det kan därmed krävas att handläggare på Arbetsförmedlingen får större 

förutsättningar för att ha fler samtal och en kontinuerlig kontakt med nyanlända. Vilka också 

överensstämmer med Ericsson och Rakars (2017, ss. 24–25) studie som upptäcker att det 

krävs en ökning i de medel som professionella har inom integrationsarbetet.  

Andersson, Wennemo och Sundströms (2017) har i sin undersökning granskat 

etableringsreformen och sett att det skett positiva aspekter för nyanlända genom att de 

kommer i kontakt med arbetsförmedlingen i ett tidigare skede (Andersson, Wennemo och 

Sundström 2017, ss. 42–43). Många av de kvinnor vi intervjuat har kommit i kontakt med 

Arbetsförmedlingen snabbt efter deras ankomst till Sverige, men trots detta uttrycker många 

att de har haft en negativ upplevelse. Det har även framkommit att senare kontakt med 

handläggare på kommun har varit mer positivt, eftersom tätare kontakt och ett individuellt 

stöd har tagits emot. 

När det gäller meningsskapande som Ericson och Rakar (2017) pratar om, kom de fram till att 

det är viktigt att skapa ett meningsfullt samtal från första mötet, då det görs en individuell 

planering. Individerna ska även forma mening i dåtid, nutid och framtiden för att skapa en 

större förståelse för den nya sociala kontexten som råder (Ericson och Rakar 2017, ss. 24–25). 

Om individerna tidigt får den hjälp de behöver kan det underlätta integreringsprocessen, men 

om det inte är rätt sorts hjälp kan det framkalla känslor av frustration och meningslöshet. Det 

är självklart viktigt att kunna komma med insatser så tidigt som möjligt, men samtidigt 

behöver det vara rätt insatser som är individuellt anpassade. 

Något som är betydelsefullt att lyfta i nyanländas etableringsprocess är att den sociala 

statusen gentemot samhället är viktig, men också att likt det Olwig (2011) skriver om vikten 

av relationer med familj och vänner, även är väsentlig (Olwig 2011, s. 192). Den sociala 

statusen fångar in en stor del av hur vi förstår oss själva i relation till andra och omvänt, och 

meningsskapande utgör en förståelsemodell utifrån tidigare och nuvarande händelser, vilket 

kräver att det finns individer i ens omgivning för att dessa processer ska kunna förekomma. 

Även om individen har ett förvärvsarbete och är självförsörjande, behöver det inte betyda att 

individen uppfattar sig själv eller av andra som etablerad. Etableringsprocessen kan således 
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underlättas om det finns stöd från familj och att individen samtidigt träffar människor som 

pratar det inhemska språket. Men också att det finns ett stöd från lokalbefolkningen och 

offentlig verksamhet, som kan hjälpa en med olika problem som kan förekomma under sin 

etableringsprocess. 

6.3. Metoddiskussion 

Valet av metod var till en början inte självklar utan vi diskuterade om det var bäst med en 

kvalitativ eller kvantitativ studie, men valet föll på kvalitativ metod där intervjuer stod i 

fokus. Om vi hade valt att använda kvantitativ hade vi enbart kunnat få material som kunde 

sättas in som precisa svarsalternativ, och det hade även varit svårt att få till en tillräckligt stor 

grupp för att kunna ge ett bra underlag. Kvalitativ studie blev bättre för vårt syfte och vi 

förstår nu efteråt att det täckte ett större perspektiv av kvinnornas livshistorier. Efter vidare 

diskussioner kom vi fram till att vi skulle använda oss av semistrukturella intervjuer för att 

kunna öppna upp till egna historier och inte enbart få svar på ”ja” och ”nej” frågor. Vi gjorde 

även en intervjuguide med öppna frågor, med utrymme att besvaras genom egna ord och egna 

tolkningar. Med användning av intervjuguiden ville vi få intervjupersonerna att själva berätta 

för oss hur de upplevt sin situation, och få en inblick i olika perspektiv rörande våra 

forskningsfrågor. Då vi hade ambitionen att intervjua kvinnor som slutfört 

etableringsprogrammet och kunde uttrycka sig bra på svenska, gjorde detta att urvalet blev 

begränsat. Hade vi haft mer resurser och utgått från fler aspekter, exempelvis att både 

intervjua kvinnor och män, skulle vi fått ett mer omfattande resultat. Men utifrån de 

förutsättningar vi haft, anser vi att vi har kunnat besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

6.4. Förslag till vidare forskning 

Kvinnors perspektiv till integrering är något som inte är speciellt belyst i den nuvarande 

forskningen, och det skulle vara intressant att se framtida studier om detta och då kanske i 

synnerhet perspektivet från utomeuropeiska kvinnor. Det skulle även vara av betydelse att se 

en utvärdering av etableringsprogrammet vid ett senare skede och se om det har skett några 

förändringar. Denna studie har skrapat på ytan och kan ses som en början för att undersöka 

integrationsinterventioner utifrån deltagarnas perspektiv, det skulle därmed vara informativt 

och lärorikt om en mer omfattande studie med liknande utgångspunkt skulle göras.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Förfrågan om att delta i en studie om utrikes födda kvinnors upplevelser av 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram.    

Vill du delta i denna studie?    

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till socionom vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Intervjun kommer att beröra din erfarenhet av 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Intervjun beräknas ta 60 minuter, det är viktigt att 

intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text.   

Syftet med studien är att undersöka utrikes födda kvinnors upplevelser av sin etablering efter 

att de slutfört det svenska etableringsprogrammet.  

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert så att inga obehöriga kan ta del 

av den. Redovisningen av resultatet kommer ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt 

i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas 

i en databas vid Linnéuniversitetet. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas möjlighet att ta del av den vid intresse. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.   

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.   

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie.   

Ansvariga för studien är Thomas Täck Hedin, Joakim Sandahl och Peter Hultgren. Har du 

frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss  

Thomas Täck Hedin                                                        Peter Hultgren  

Student                                                                            Universitetslektor/Handledare  

Th222fe@student.lnu.se                                                 peter.hultgren@lnu.se   

076 214 94 32                                                                  

  

Joakim Sandahl  

Student  

js223zn@student.lnu.se  

073 044 44 72 
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Bilaga 2. Intervjumanual 

Före etableringsprogrammet 

1. Vad gjorde du under dagarna i ditt ursprungsland, jobbade, studerade eller var du 

hemma?  

2. Hur såg din umgängeskrets ut i ditt ursprungsland? 

3. Vill du berätta om boendesituationen i ditt ursprungsland?  

4. Hade du några ambitioner (drömmar) om vad du ville göra när du bodde i ditt 

ursprungsland? Vad var det i så fall? 

5. Vill du berätta hur det kom sig att du hamnade i Sverige? 

Under etableringsprogrammet  

1. Hur upplevde du tiden i Sverige före du fick uppehållstillstånd? 

2. Behövde du flytta till annan ort efter att du fått uppehållstillstånd? 

3. Vad kände du inför att gå etableringsprogrammet?  

4. Vad fick du göra under etableringsprogrammet? 

5. Hur kände du inför att läsa SFI? 

6. Har SFI hjälpt dig att komma in i det svenska samhället? I så fall på vilket sätt? 

7. A. Vad fick du lära dig om Sverige när du gick etableringsprogrammet?  

B. Känner du nu efter etableringsprogrammet att det var viktigt?  

8. Kände du att det fanns förväntningar på dig under etableringsprogrammet? 

9. Hur upplevde du tiden under etableringsprogrammet? 

10. Gav etableringsprogrammet dig möjligheter att uppnå din etableringsplan? 

11. Lärde du känna andra som gick etableringsprogrammet samtidigt som dig? Vad 

betydde de för dig i så fall?  

Efter etableringsprogrammet 

1. Hur ser din vardag ut idag?  

2. Hur ser din umgängeskrets ut i Sverige?  

3. Har du några drömmar idag om vad du vill göra i framtiden? Vad är det för drömmar i 

så fall? 

4. Känner du att du förändrat/utvecklats med din resa från ditt hemland till att ha kommit 

till Sverige?   

5. Vill du berätta lite om boendesituationen i Sverige?  

6. Vilka har varit de största utmaningarna att anpassa sig till och som då skiljer sig 

mellan Sverige och ditt ursprungsland?  


