
 

    Pedagogik, Växjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats i pedagogik med inriktning mot Arbetslivet 

61-90 högskolepoäng 

Kurs: 2PE50E 

 

Höstterminen 2010 

Vägen till svenskt arbetsliv – berättat av 

muslimska kvinnor med slöja 

Helene Johansson 



2 

 

 

 

ABSTRACT 

Helene Johansson 

Vägen till svenskt arbetsliv – berättat av muslimska kvinnor med slöja 

The road to the Swedish working life – told by Muslim women wearing veils  

Antal sidor: 42 

I den här studien har jag tagit reda på hur muslimska kvinnor med slöja upplevt sina möjligheter 

och hinder till att bli etablerade i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. 

Anledningen till det valda ämnet, är att i mitt kommande yrkesliv som arbetslivspedagog vill jag 

inrikta mig på att hjälpa människor som har svårigheter med att ta sig in på arbetsmarknaden. För 

att komma fram till ett resultat, gjorde jag en empirisk undersökning, där jag använde mig av 

semistrukturerade djupintervjuer med sex slöjbärande, muslimska kvinnor. Det mynnade 

sedermera ut i en narrativ tolkning. Kvinnorna berättade om valda delar från sitt liv. Berättelserna 

börjar med kvinnornas sysselsättning och utbildning i hemländerna, fram till den nuvarande 

sysselsättningen. Slutsatserna i resultatkapitlet delades in i tre övergripande områden, som 

betraktades som extra viktiga. Svenska språket har blivit en del av kvinnornas vardag och 

identitet, alla har studerat på SFI (svenska för invandrare).  Det visade att några av kvinnorna 

känner mest utanförskap på fritiden, och några upplever mest utanförskap på arbetsplatsen. 

Svenska myndigheter menar att en nykommen invandrad person ska genomgå validering. Efter 

kvinnornas berättelser är det endast två kvinnor som blivit validerade. Slutligen besvarades 

frågeställningarna i diskussionskapitlet, och avslutades med kritik till eget arbete, förslag till 

vidare forskning och mina egna personliga slutsatser.           
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1. Inledning 

Under den senaste tiden har det pågått debatter runt om i världen, där den stora frågan handlar 

om att vissa länder vill förbjuda niqab eller burka som är den heltäckande slöjan som bärs av en 

del muslimska kvinnor. I Frankrike gällde diskussionerna inte bara förbud för kvinnor och unga 

flickor att bära huvudduk i skolorna, utan det infördes en lag om att det var förbjudet att visa upp 

all slags religiösa symboler på lektionstid (Steinick 2010). I Sverige har diskussioner också 

pågått om hur vi ska ställa oss till den här sortens klädsel. En fråga som är aktuell är om en 

arbetsgivare har rätt att neka en arbetssökande arbete som döljer sitt ansikte. Problemen kring det 

här har tagits upp i TV-programmet Uppdrag granskning (SVT 2010). Vi som bor och lever i 

västvärlden kan ha svårigheter med att hantera mötet med invandrare, på grund av osäkerhet och 

okunskap. Jag har personligen inte haft så mycket kontakt med varken islam eller muslimer, 

särskilt inte kvinnor som bär slöja. På avstånd har jag noterat att många av dessa kvinnor bär 

mycket vackra slöjor med proffsiga uppsättningar, draperingar och med tjusiga broscher.  

En arbetslivspedagog som möter många olika sorters människor i sitt yrke bör bland annat kunna 

se hela människan och dennes kunskaper och erfarenheter i ett helhetsperspektiv. Då ska inte 

kläderna eller slöjan som de muslimska kvinnorna bär ha någon som helst betydelse inom den 

svenska arbetsmarknaden. Det kan vara svårt för alla kvinnor oavsett nationalitet och bakgrund, 

att hävda sig på arbetsmarknaden särskilt om det handlar om en mansdominerad arbetsplats 

(Maud Eduards 2002). Hur svårt kan det då inte vara för en invandrad kvinna att komma in i 

arbetslivet? 

Det som fångade mitt intresse för det här ämnet var bland annat en liten notis: 

 Slöja hinder för att få arbete – Unga kvinnor med slöja och utländskt namn har svårare att få 

jobb. Det visar ett test som gjordes av programmet P3 Nyheter. Reportrarna skickade in 

ansökningar om 200 jobb under påhittade identiteter: två kvinnor med samma ålder och 

likvärdiga meriter. En hade svenskt namn och ljust hår, den andra hade ett utländskt namn och 

bar huvudduk på fotot. Kvinnan utan slöja blev kontaktad av 35 arbetsgivare medan endast åtta 

av de 200 arbetsgivarna ansåg att kvinnan med slöja var intressant. (Akademikern 

2010:11)  

Det är ett problem i de västerländska samhällena, att muslimska kvinnor som bär slöja har 

svårigheter på arbetsmarknaden. Potentiella arbetsgivare vill inte gärna anställa kvinnor som bär 

slöja (Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald 2003). Jag kommer i den här studien att ta reda på lite 

mer om de slöjbärande muslimska kvinnornas upplevelser och möjligheter till att komma in på 

arbetsmarknaden i Sverige.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur muslimska kvinnor med slöja upplever sina möjligheter 

och hinder till att bli etablerade i det svenska samhället i stort och på den svenska 

arbetsmarknaden. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 

 Vilken utbildning har kvinnorna med sig från sina hemländer? 

 Hur upplevde kvinnorna sin första tid i Sverige? 

 Vilka är kvinnornas erfarenheter av det svenska arbetslivet? 

 Vilka berättelser har kvinnorna om mötet med svenska myndigheter? 

 På vilket sätt har de slöjbärande muslimska kvinnornas formella och informella 

kunskaper och erfarenheter tagits tillvara, både i samhället och på arbetsmarknaden? 
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2. Bakgrund och teori 

I det här kapitlet kommer en beskrivning att göras av de delar som är viktiga för att få förståelse 

för hur slöjbärande muslimska kvinnors väg in i arbetslivet ser ut. Texten är uppdelad i tre olika 

områden, för att lättare få en överblick över utvalda ämnen. Den första delen inleds med historik 

kring invandringen till Sverige, samt begreppet segregation i olika bemärkelser. Den andra 

delen handlar om invandrarnas väg in på den svenska arbetsmarknaden.  Den tredje och 

avslutande delen beskriver kortfattat hur de muslimska kvinnornas identitet uppfattas.  

2.1 Historik om invandringen och segregering  

2.1.1 Historik och migrationsforskning ur ett genusperspektiv 

Sverige hade förskonats av Andra världskrigets härjningar, därför kunde många industrier 

snabbare komma igång med produktionen. Under samma tidsperiod skedde en ökad utveckling 

inom den offentliga sektorn, som skola, sjukvård och barnomsorg. Alla aktörer på den svenska 

marknaden började inse att det kommer bli svårt att lösa den stora arbetskraftsefterfrågan. 

Arbetsgivarna och fackförbunden slog sig samman, för att gemensamt rekrytera kvinnorna som 

fanns tillgängliga som en bra arbetskraft. Efter hand insåg arbetsgivarna att de svenska kvinnorna 

inte räckte till för att täcka arbetskraftsbehovet. Arbetsgivarna började se sig om efter arbetskraft, 

däribland kvinnor som kom från de krigsdrabbade länderna i Europa. De svenska kvinnorna kom 

att börja arbeta inom omsorgen, medan de invandrade kvinnorna blev sysselsatta inom industrin. 

Under femtio- och sextiotalet blev behovet av utländsk arbetskraft så stort, att flera 

arbetskraftsexporterande länder skrev arbetsavtal med Sverige. Många av de invandrade kvinnor 

som av många ansetts som isolerade och förtryckta, blev istället engagerade i lite smått 

provocerande feministiska föreningar. Det var vanligt att de invandrade kvinnorna hade 

heltidsarbeten, ibland till och med två arbeten. Sysselsättningsgraden blev så stor att kvinnorna 

blev graderade i samma klass som männen. Efter att ha arbetat hårt med monotona 

arbetsuppgifter i många år, började arbets- och förslitningsskador gör sig gällande. Det ställdes 

inga krav på några speciella språkkunskaper, inte heller några yrkesutbildningar eller 

erfarenheter på kvinnorna. Några år in på sjuttiotalet vände högkonjunkturen till lågkonjunktur. 

Då minskade behovet av utländsk arbetskraft (Anders Neergaard 2006).  

Under de senaste femtio åren har Sverige tagit emot flyktingar av olika nationaliteter i samband 

med olika händelser och katastrofer runt om i världen. I mitten av femtiotalet behövde ungerska 

flyktingar en fristad i Sverige, på grund av kris i landet. I slutet av sextiotalet var det greker som 

kom hit, på grund av kris i hemlandet. I början av sjuttiotalet var det många chilenare som 

behövde komma undan militärjuntans makt. I början av nittiotalet flydde mer än etthundratusen 

människor till Sverige, för att undkomma det blodiga kriget i det forna Jugoslavien. Under de 

senaste åren har krigsflyktingar tagits emot från bland annat Irak. Eftersom den svenska 

befolkningen blir allt äldre, är det troligt att vi inom några år kommer att uppleva en ny 

arbetskraftsinvandring. Under 2009 har de svenska lagarna ändrats för att det ska vara lättare för 

utomnordiska människor, människor som kommer från EU-länder och övriga världen att söka 

arbete i Sverige (Dick Harrison 2009).          
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.2.1.2 Segregation    

Segregation betyder: ”det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på 

grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara 

ofrivillig eller frivillig” (Nationalencyklopedin (NE) 2010). 

Segregering handlar om att ”individer med vissa egenskaper eller karaktäristiska i någon 

utsträckning är separerade från personer som inte delar den aktuella egenskapen.” (Oskar 

Nordström Skans & Olof Åslund 2009:10)  

 2.1.3 Könssegregering i arbetslivet 

Ända sedan det blev mer vanligt att kvinnorna började komma ut i yrkeslivet, har de flesta 

kvinnor arbetat med typiska ”kvinnoyrken”. I segregationen som uppstår i arbetslivet finns det 

två delar, vertikal och horisontell segregation. I den vertikala är det vanligt att kvinnorna har 

mindre makt och svårare att klättra på karriärstegen än vad män har. I den horisontella visar det 

att kvinnorna är mer inriktade på yrken som direkt eller indirekt vårdar eller tar hand om 

människor, såsom inom administrations- och omsorgsyrken. Männen dominerar yrken som 

kräver fysik och teknik, exempelvis byggbranschen. I samhället finns det en klar segregering 

mellan olika aktörer. Inom kommun och landsting är majoriteten dominerad av kvinnor, medan 

inom den privata sektorn är det männen som är mest representerad (Antony Giddens 2007:560). 

Det pågår alltid en diskussion och utveckling om att könsfördelningen på arbetsplatser ska 

förändras. Inom vissa arbetsområden har det till och med skett en minskning av 

könssegregeringen. En orsak till det kan vara att antalet kvinnor på mansdominerande 

arbetsplatser som kräver högskoleutbildning har ökat. Däremot är männens intresse för 

kvinnodominerande yrken fortfarande litet. Det som är typiska mans- och kvinnoyrken brukar 

kallas för könsmärkning. Det går ut på att vi människor, utifrån vår bakgrund och uppväxt är 

lärda till att kvinnor ska utföra en viss sorts arbete och männen ska utföra en annan sorts arbete. 

Män och kvinnor har olika bakgrund och erfarenheter, därför utvecklas det olika färdigheter 

mellan könen. Det som går att skilja männen och kvinnorna åt är bland annat den fysiska styrkan. 

Det kan vara svårt för en kvinna att utföra vissa kroppsliga arbetsuppgifter. Könsmärkningen är 

nästan aldrig slumpmässig, utan den är tydlig att visa vilket kön arbetaren har och vilken typ av 

arbete som hon eller han utför. Det är lättare att påverka sådana kunskaper och erfarenheter som 

en människa skaffat sig i vuxen ålder, än vad som kommit fram genom uppfostran (Hanna 

Westberg 2008).        

Än idag finns det en starkt könssegregerad arbetsmarknad i Sverige där de flesta yrken är 

uppdelade i dominerande mans- och kvinnoyrken . Det kan leda till att individernas kompetens 

går förlorad. En kvinna kanske vill arbeta inom ett typiskt mansdominerat yrkesområde, och 

utför detta på ett alldeles ypperligt sätt. Ändå har kvinnan lägre lön än vad mannen har som 

arbetar inom samma yrkeskategori. Däremot om en man arbetar inom ett typiskt 

kvinnodominerat yrke, så har mannen jämförelsevis högre lön än vad kvinnorna har (Allt om 

jämställdhet 2010).  
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2.1.4 Etnisk segregering 

Andelen människor med utländsk härkomst har ökat i de större städerna under de senaste 

decennierna. Det finns olika grupperingar på alla platser i samhället som gärna vänder sig till de 

bostadsområden där det finns likasinnade. Dessa områden styrs av vilka yrken, utbildningar och 

inkomster som invånarna har. Fördelen med att likasinnade bor samlat är att det underlättar 

effektiviteten i samhället. Baksidan till detta är diskriminering och att vissa folkgrupper inte 

känner sig välkomna i majoritetens grupper. För att kunna etablera sig på arbetsmarknaden krävs 

det många gånger ett socialt nätverk, och det förstärks genom att vissa grupper i samhället 

hjälper varandra (Nordström skans & Åslund 2009). 

Bostadspriserna på både bostadsrätter och villor har ökat markant under de senaste åren. Det kan 

vara en orsak till att den invandrade befolkningen är styrda till att bosätta sig i de områden där 

det finns hyresrätter med lägre hyror. Människor med utländsk bakgrund bosätter sig gärna i 

samma bostadsområden som sina landsmän. Det kan i sin tur ha en inverkan på 

arbetsmarknaden. Återigen har det sociala nätverket en stor betydelse för en invandrad människa 

att komma in i arbetslivet. Det är tydligen inte ovanligt att det finns arbetsplatser som helt 

domineras av invandrade medarbetare (Nordström Skans & Åslund 2009).   

2.1.5 Segregerad arbetsmarknad  

En arbetsplats är en central och viktig plats där många olika kontakter uppstår i olika former. 

Arbetsgivare använder sig av olika sociala nätverk för att kunna hitta rätt person till en 

anställning, och en arbetstagare ska kunna hitta rätt arbetsplats. Det har visat sig att lönerna kan 

skilja sig markant mellan de svenskfödda arbetstagarna och de utlandsfödda. Skillnaden kan vara 

flera tusentals kronor per månad. Det har visat sig att invandrargrupperna som befinner sig i de 

segregerade delarna i samhället, är de som har högst arbetslöshet och lägst löner. När det är 

högkonjunktur på arbetsmarknaden och tiderna blir bättre så minskar segregationen. Det som 

styr är att arbetsgivarna anställer fler medarbetare, som tidigare varit arbetslösa, för att kunna öka 

sin produktion (Nordström Skans & Åslund 2009).  

För att komma tillrätta med den diskriminering som förekommer i arbetslivet, har det föreslagits 

en del åtgärder. Ett sätt är att prova anonyma ansökningar. Det går ut på att den som rekryterar 

inte känner till den sökandes namn och etniska bakgrund, för att därigenom bilda sig en objektiv 

uppfattning. Det här ökade visserligen chanserna för en människa med utländsk bakgrund att 

komma till en intervju, men resultaten för åtgärden har inte visat sig positiv. De som var störst 

motståndare till försöken var rekryterande chefer som tyckte det var en opraktisk lösning. Ett 

annat sätt att skynda på rutinerna för nyanlända invandrare kan vara, att de snabbare ska komma 

in på arbetsmarknaden. Rutinerna för detta anses vara desamma som för vanliga arbetssökande. 

Det skulle öka effektiviteten genom att de nyanlända människorna får en subventionerad 

anställning på en arbetsplats, det vill säga att arbetstagaren får en viss del av lönen utbetald via 

någon myndighet och att arbetsgivaren står för resterande lön (Nordström Skans & Åslund 

2009).  

. 
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2.2 Vägen till arbete 

2.2.1 Vuxenutbildning  

Vuxenstudier är ett led till att minska arbetslösheten i Sverige. Kunskapslyftet (KL) som fanns 

tillgänglig under åren 1997-2002 var bland annat en anledning till att arbetslösheten skulle 

sjunka. Satsningen skulle dessutom leda till människornas förbättrade studiekunskaper. För att 

bättra på sina betyg eller göra kompletteringar i vissa ämnen är Komvux och Folkhögskola de 

vanligaste ställena att göra det på. Kunskaper och utbildning är bra för alla, både för det 

nuvarande yrkesutövandet och i kommande framtida yrken. Det kan vara svårt för människor att 

ta första steget till en utbildning. När en människa väl har bestämt sig för att påbörja sina studier 

kan hon eller han se sig som en vinnare och känna sig överlägsen alla de som inte beslutat sig för 

att studera vidare. De vuxna människor som studerar har vissa krav på sig för att få ut den 

ekonomiska ersättningen som de är berättigade till. Ett av kraven är att all frånvaro måste 

rapporteras i god tid. Det finns olika kategorier av studerande, nämligen den självständiga, som 

tycker att studierna är intressanta, den som är tvingad att delta gör det endast för att få 

ekonomisk ersättning, arbetslösa eller föräldralediga som vill göra en förändring med sitt liv 

samt de som kombinerar arbete och studier, genom exempelvis kvällskurser. Målet med 

vuxenstudier är att människan ska ”växa” som människa och att kunskapsklyftorna ska minska i 

samhället. Det ställs mer och högre krav i arbetslivet, att en människa ska hantera vissa kriterier, 

såsom högre utbildning, ökat ansvar och mer självständighet. Det är det som kallas för det 

livslånga lärandet (Lislott Assarsson & Katarina Sipos Zackrisson 2005).  

2.2.2 Invandrarnas väg in i arbetslivet 

Den grupp invandrare som har stora problem med att komma in på arbetsmarknaden i Sverige är 

de som kommer från Mellanöstern. Trots en viss utbildningsnivå har många invandrare svårare 

att få arbete, på grund av svenska språket. Ålder, utbildning och hälsa kan också ha en viss 

inverkan. De yngre har lättare att få arbete eftersom de ses som mer flexibla och har lättare för 

att skaffa kunskaper. De äldre har å andra sidan mer yrkeserfarenhet. Två orsaker kan ses som 

viktiga för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, det första är varifrån de invandrade 

kommer ifrån, det vill säga vilket som är deras hemland och den andra orsaken är varför de 

kommit till Sverige. Invandrare som kommer från de nordiska länderna har lägre arbetslöshet än 

vad människor som kommer från exempelvis Iran och Irak har. De invandrare som kommit till 

Sverige som flyktingar har svårare att ta sig fram på arbetsmarknaden än vad de eller den som 

kommit hit som anhörig har. Den anhörige har familj och andra släktingar som kan hjälpa till 

med kontakter och andra nätverk (Åslund m. fl. 2006). 

2.2.3  Sociala nätverk           

Socialt kapital är att omge sig med bra kontakter för att bilda nätverk. Ett nätverk kan bestå av 

allt ifrån familjemedlemmar till vänners bekanta. I det personliga nätverket ingår det ofta 

människor som har samma bakgrund och etnicitet. För att kunna bilda sig ett nätverk är det bra 

att skaffa sig olika sociala konstruktioner. Om exempelvis en studerande har ett bra CV och bra 

betyg, kan hon eller han med fördel söka kvalificerade arbeten, det är dessutom en fördel om den 

som rekryterar tjänsten har anknytning till den sökande. Det spelar ingen roll om bekantskapen 

bara är ytlig, utan det kan ha en avgörande betydelse. Vissa forskare hävdar att kvinnor har 
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sämre nätverk än män. Det kan leda till sämre yrken och lägre löner. Anledningen till att en del 

människor går med i olika sociala samhörigheter är att öka sitt inflytande hos andra deltagare 

(Giddens 2007). 

Vi människor har gått samman och bildat nätverk lika länge som det funnits människor på 

jorden. Tidigare skaffade männen nätverk för att få kontakter som gynnade deras yrkeskarriärer, 

kvinnorna träffades i hemmen, genom kafferep och syjuntor. Männen har till största delen byggt 

nätverk uppåt och kvinnorna har nätverkat i sidled, för att få med så många som möjligt. Nätverk 

är en informell form till att träffas genom olika forum, det finns inga regler som styr om hur det 

ska gå till. En del människor vill söka så många kontakter så fort som möjligt, dessa människor 

har svårigheter med att se och hjälpa andra. Genom att gå med i olika nätverk ska det ses som en 

nyttig och rolig aktivitet, det ska leda till att kunna ge och ta. Många av de yngre kvinnorna som 

går med i nya nätverk har fått en inblick i hur viktigt det är att bilda professionella nätverk. 

Eftersom allt färre arbeten blir förmedlade via arbetsförmedlingen, är det nyttigt att ha ett utbrett 

kontaktnät. Forskning har visat att det är lättare att få ett arbete genom en bekant än genom en 

nära vän, eftersom bekanten kan se människans goda egenskaper och därmed göra nödvändiga 

kopplingar. För att nätverken ska ses som lyckade, ska en människa söka sig till andra människor 

som kan erbjuda ett eftertraktat utbyte (Lucia Forsberg 2009).  

2.2.4 Arbetets betydelse för människan  

Nästan alla människor som är i arbetsför ålder har någon gång känt hur viktigt det är att ha ett 

arbete. Vi tillbringar mer tid på våra arbetsplatser än vad vi gör med familj och vänner. Även om 

arbetsuppgifterna kan vara enformiga så uppfyller det ändå meningsfullhet för människan. Det är 

många faktorer som är inblandade för att självkänslan ska göras gällande. Det kan vara att 

människan får en personlig identitet, hon eller han har sin ”roll” på arbetsplatsen. De sociala 

kontakterna är viktiga för gemenskapen och att människan bildar olika sorters nätverk genom att 

ha vänner på arbetsplatsen. Att regelbundet gå till ett arbete skapar rutiner och struktur i 

vardagen. Utifrån det har människan lättare att planera både arbetet och fritiden. Ett arbete 

skapar variation i tillvaron, en människa måste kunna ha struktur i sina arbetsuppgifter, för att 

kunna tillgodogöra sig sina kompetenser på ett bra sätt. En bra lön är också en viktig del för att 

människan ska känna meningsfullhet på arbetsplatsen. Lönen ska motsvara de arbetsuppgifter 

som utförs och ska kännas motiverande till att kunna öka den efter hand (Giddens 2007).  

2.2.5 Högskoleverket 

När en nyanländ invandrare eller flykting kommer till Sverige, kanske det saknas befintliga 

betyg och/eller intyg på att personen har en akademisk utbildning från sitt hemland. Då finns 

Högskoleverket (2010) som en hjälp till att göra de bedömningar som krävs för att söka arbete i 

Sverige. Inom vissa yrkesområden kan det behövas ett intyg av en särskild ansvarig myndighet 

för att få möjlighet till att utöva yrket i Sverige. Genom att jämföra andra länders utbildningar på 

olika utbildningsnivåer med den svenska, kan Högskoleverket göra en bedömning av den 

invandrade personens utbildning. Syftet med bedömningen är att det i framtiden ska underlätta 

för en arbetsgivare som vill anställa en invandrad person. Besluten som görs, kommer från 

respektive universitet eller högskola. Bra informationskällor om bedömning eller beslut, finns 

bland annat hos Arbetsförmedlingen, SFI samt flyktingsamordnare. Dessa myndigheter kan 
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utfärda intyg som tillsammans med ett personbevis kan visa vilka slutförda kurser med betyg 

som den invandrade har (Högskoleverket 2010).          

2.2.6 Länsstyrelsens kriterier för nyanlända 

Introduktionen som Länsstyrelsen (2010) erbjuder de nyanlända flyktingarna eller andra 

invandrare är något som alla har rätt till när de anländer till Sverige. Målen och syftet med 

introduktionen är att alla ska känna sig delaktiga i det svenska samhället och att alla vuxna så 

småningom ska vara självförsörjande genom förvärvsarbete. Introduktionen har många viktiga 

uppgifter, en av dem är att den blir anpassad efter vilka förutsättningar som varje människa har. 

Det kan vara kön, ålder, utbildnings-, yrkesbakgrund och/eller vilket land som den invandrade 

kommer från. Introduktionen är fortlöpande under cirka två år, och det är kommunen som är 

huvudansvarig till att introduktionen blir verkställd. Det sker ett samarbete med olika aktörer, 

som Arbetsförmedlingen, landstinget, frivilligorganisationer, olika företagare och 

utbildningssamordnare.  Alla nyanlända vuxna blir erbjuden hälso- och läkarundersökning, 

etableringssamtal, där det diskuteras boende, framtida arbete och en etableringsplan. I planen 

görs en kartläggning över individens bakgrund från hemlandet och behovet av ytterligare 

utbildningar och om andra insatser bör ses över. De aktiviteter som erbjuds i introduktionen sker 

parallellt med undervisning i svenska språket. Introduktionens uppläggning kan skilja sig mellan 

kommunerna. Det är kommunen som erbjuder introduktionen, men det ligger ett egenansvar på 

varje invandrad vuxen person att introduktionen genomförs och att den utförs efter det 

förespråkade syftet. Det utgår ekonomiskt stöd till personerna, fram tills att de har egen 

försörjning genom arbete eller utbildning (Länsstyrelsen/integration 2010)
 
 

2.2.7 SFI – Svenska För Invandrare 

Syftet med SFI är att det ska bidra till goda språkkunskaper i svenska språket till vuxna 

invandrare. Det ska även ge verktyg till att förbättra språkkunskaperna i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv. En annan aspekt är att utbildningens utformning inriktar sig på individernas olika 

förutsättningar till att tillförskaffa sig kunskaper. Elevernas erfarenheter, livssituation och 

studiemål ska anpassas så de känner meningsfullhet med utbildningen. Studierna planeras 

gemensamt tillsammans med den studerande för att lättare kunna kombinera eventuellt arbete, 

praktik och/eller andra studier. Allt sker enbart i syfte med att eleven ska i så stor utsträckning 

som möjligt delta i undervisningen av svenska språket. I kursplanen står det att det erbjuds 

möjligheter för eleven, att utveckla och bibehålla den kompetens och kultur som hon eller han 

har med sig från hemlandet, för att kunna jämföra och använda dem i olika sammanhang i 

svenskt vardags-, samhälls- och arbetsliv (SFI, Statens skolverks författningssamling, 2009:2, s. 

2) 

SFI behöver se över sitt sätt att lära ut svenska till invandrade för att det ska bli bättre resultat. 

Sättet att lära ut svenska är idag mer traditionellt och omodernt än vad andra utbildningar 

uppfattas som. I andra utbildningar har de studerande möjligheter att påverka hur utbildningen 

ska genomföras och har tydliga mål om varför utbildningen är viktig. På SFI finns inte den 

möjligheten. Ytterligare ett problem är att de invandrade människorna inte förstår det svenska 

pedagogiska sättet att lära. De invandrade behöver lära på deras villkor, för att på sikt förstå hur 

de ska gå till väga för att se och höra svenska språket på ett bra sätt. SFI upplevs som för 
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traditionellt och innehåller för mycket grammatik. En invandrad människa lär mer genom att 

kunna koppla likheter och olikheter med det liv de har haft eller har för stunden, med 

lärverksamheten. Allt undervisningsmaterial är utformat på ett traditionellt och västerländsk sätt. 

Det kan tolkas som att de vuxna invandrarna ska fostras till att bli något som de redan är från sin 

egen kultur. Motivationen till att lära sjunker eller försvinner helt för de invandrade 

människorna, när de inser att lärprocessen inte stämmer med deras förutsättningar och deras 

sociala prestationsförmåga. Motivation är viktigt för att kunna integreras och lära. Det som måste 

göras är att bekräfta och se de invandrade människorna så som de är. För att komma till rätta 

med det här problemet, behöver SFI ändra sin inriktning från att enbart lära hur det svenska 

perspektivet ska se ut. Det måste ske en gemensam förändring, där båda parter ska lära sig att 

försöka förstå betydelsen av olikheter, tillhörigheter och erkännande för de invandrade vuxna 

människorna. Varje person har rätt att få vara den unika och speciella människa som var och en 

är (Mozhgan Zachrison 2008).            

2.2.8 Arbetsförmedlingen (AF) 

På Arbetsförmedlingens hemsida (2010) finns det information om vilken hjälp invandrade vuxna 

människor kan få med att komma ut på arbetsmarknaden:  

 Nystartsjobb är till för personer som varit borta på grund av sjukdom eller arbetslöshet, 

där arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning i form av dubbel återbetalning på 

arbetsgivaravgiften.  

 Arbetsplatsintroduktion innebär att den arbetssökande får hjälp och stöttning med både 

jobbansökan och den första tiden på arbets- eller praktikplatsen, om personen är över 20 

år. 

 ”Få ett lyft” för invandrare 20 -25 år, som har varit arbetslös i minst tre månader och som 

inte har så stor erfarenhet av arbetslivet i Sverige, kan bli erbjuden arbete eller praktik 

genom olika aktörer. Sysselsättningen ordnas via bland annat kommun och landsting.  

 Instegsjobb innebär att den invandrade personen har outnyttjad kompetens och erfarenhet 

som lättare ska bli tillgänglig på arbetsmarknaden. För arbetsgivaren innebär det att AF 

står för 75 procent av lönen. Enda kravet för den arbetssökande är att hon eller han är 

kopplad till en språkutbildning på SFI.  

 Praktik för invandrare över 25 år och som har utbildning eller yrkeserfarenhet från sitt 

hemland. Där får hon eller han en bedömning av hur kunskaperna värderas här i Sverige.  

 Yrkesinriktad utbildning kan den som är registrerad som arbetssökande har rätt till. Det 

ska vara en inriktning som motsvarar den arbetssökandes bakgrund.  

 Starta eget bidrag kan invandrare vara berättigad till, om han eller hon är över 25 år med 

erfarenheter sedan tidigare eller om en affärsidé finns. AF kan hjälpa till med att pröva 

affärsidén och/eller om utbildning krävs (Arbetsförmedlingen 2010). 

 

Arbetsförmedlingen vill bli betraktad som en viktig länk mellan arbetsmarknaden och 

arbetssökande med utländsk bakgrund. Det är många invandrare som saknar kontakter och 
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nätverk som kan vara till hjälp med arbetssökandet. Genom AF:s egna undersökningar och 

invandrarnas erfarenheter har det kommit fram, att nätverkskanalerna har större framgång än vad 

arbetsförmedlingen har på arbetsmarknaden. Det har visat sig att invandrare upplever AF som 

diskriminerande. Respondenten i det enskilda fallet menar att invandrarna ska söka arbeten som 

har eller kräver låga kvalifikationer, även om den arbetssökande har en högskoleutbildning 

bakom sig, och att hon eller han har lämnat in sina betyg för granskning. Det finns en syn på hur 

invandrade människor uppfattas på arbetsmarknaden, beroende på var i världen de kommer ifrån. 

Exempel på detta är en grekisk person blir betraktad som städare, en turkisk invandrare ses som 

diskare. Arbetsförmedlingen efterfrågar ingen socialkompetens som har tillförskaffats i Sverige, 

för att det ska vara lättare för den invandrade att anpassa sig på en arbetsplats. Det har inte gjorts 

någon förfrågan eller hänvisning till en utbildning som skulle kompletterat den befintliga 

utbildningen (Knocke 2006).  

2.2.9 Validering   

Validering - är att ”på olika sätt synliggöra, värdera, dokumentera och ge erkännande och värde 

åt människors tidigare lärande och kunskaper.” (Andersson, Hult & Osman, 2006:13) 

Under en lång tid, har tanken funnits på att invandrarnas kunskaper och erfarenheter måste tas 

tillvara på ett bra sätt. I samband med att kunskapslyftet introducerades i Sverige 1997, skulle 

validering vara en hjälp till att ta reda på invandrarnas formella och informella kunskaper, för att 

lättare kunna placera människor i rätt sorts utbildning eller arbete. Validering gjordes av alla 

arbetssökande oavsett nationalitet, men ett av de största syftena var att försöka få en tydlig bild 

av vilken sorts kunskaper, utbildning och erfarenhet som de invandrade människorna hade som 

kom till Sverige (Andersson, Hult & Osman 2006).  

Avsikten med valideringen är att varje invandrad människa ska kunna få alla sina kunskaper och 

erfarenheter nedskrivna på ett dokument, för att lättare kunna placeras till rätt utbildning eller rätt 

arbete. När det gäller yrkesvalidering görs det oftast på en praktik- och/eller på en arbetsplats. 

Har en människa fått ett intyg på att hon eller han har kompetensen och eventuellt utbildningen 

till att utföra arbetsuppgifterna, har hon eller han lättare att kunna söka andra arbeten i framtiden. 

På praktikplatsen får personen träning på hur rutiner och arbetsklimat ser ut på en arbetsplats i 

Sverige. Det finns säkert stora skillnader mot vad som finns i respektive persons hemland. 

Forskning pekar på att människor som kommer till Sverige på grund av krig och/eller andra 

orsaker som tvingat dem att fly, ofta har arbeten som inte motsvarar deras yrkeskompetenser 

eller utbildning från sitt hemland. En anledning kan vara att dessa människor saknar betyg och 

andra intyg för att kunna styrka kompetenserna. Där är validering ett bra sätt att upprätthålla 

människornas meriter. Många invandrare har högskoleutbildningar eller andra utbildningar som 

de inte kan tillgodogöra sig med en gång. Det kanske krävs vissa teoretiska, praktiska och/eller 

språkliga kompletteringar för att de ska kunna praktisera sin yrkeskompetens (Andersson, Hult & 

Osman 2006). 

Rutinerna kring valideringen är att det görs en intervju av personen för att se om det finns behov 

av validering eller inte. Visar det sig att det finns ett behov, upprättas ett dokument som visar 

vilka steg som ska göras för att få insikt om vad som krävs för att få arbeta inom ett visst yrke. 

Efter slutförd validering och om personen har fått praktikplats, ligger ansvaret på respektive 
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person att själv söka sig vidare ut i arbetslivet. Genom sin praktikplats, betyg och intyg har de 

lättare att bilda egna nätverk med olika arbetsgivare och andra institutioner (exempelvis AF, 

Lernia). Nätverken är viktiga för att ”få in en fot” hos olika arbetsgivare. Med en anställning 

ökar tryggheten, genom en regelbunden inkomst och att de känner sig behövda på 

arbetsmarknaden. Valideringen har betydelse för många människor, på det personliga planet. Det 

ökar självförtroendet och självkänslan av att känna sig redo att ta klivet ut i arbetslivet. 

Dokumentet visar vilka kompetenser hon eller han äger, det har också inverkan på att lärdomarna 

har synliggjorts och att personen fått bekräftelse på sina kunskaper (Per Andersson, Åsa Hult & 

Ali Osman 2006).              

2.3 Identitet 

2.3.1 Synen på invandrarkvinnan  

I Sverige är det fortfarande vanligt att det förekommer fördomar om hur invandrarkvinnor blir 

sedda. De blir ofta betraktade som lågutbildade hemmafruar, osjälvständiga och 

traditionsbundna. Många kvinnor i Sverige oavsett bakgrund, har lägre löner och har svårare att 

klättra på karriärstegen än vad männen har, trots den jämställdhetspolitik som förs i vårt land. 

För de invandrade kvinnorna ses det som ännu svårare att hitta ett bra arbete. Kombinationen av 

att vara invandrare och kvinna har visat sig vara svår oavsett om det varit hög- eller 

lågkonjunktur i Sverige. (Saeid Abbasian 2003).  

 2.3.2 Slöjans roll 

Den huvudduk som muslimska kvinnor bär har många olika benämningar och ser olika ut. Slöja, 

schal eller hijab täcker kvinnornas hår, nacke, hals och skuldror. Niqab är den heltäckande slöjan 

som döljer hela ansiktet, dock inte ögonen. Burka täcker hela ansiktet och ögonen (bilaga 1). 

Slöjans betydelse är religiös för kvinnorna. Utifrån Koranens tolkningar uppmanas kvinnorna att 

dämpa deras sexuella dragningskraft genom att klä sig med löst hängande kläder för att inte 

skönja sina kroppsformer, särskilt inför ogifta eller okända män. Det är varje kvinnas enskilda 

beslut om hon vill bära slöja. Oftast börjar de bära slöjan runt puberteten, för att visa att de är på 

väg att bli kvinna. Slöjan symboliserar heder och prestige, den visar att kvinnan kräver att bli 

respekterad. Slöjan blir en del av kvinnans personlighet, och när hon börjat använda den vill 

många ogärna ta av sig den. Utan slöjan känner hon sig ofta naken och identiteten förändras (Pia 

Karlsson Minganti 2007).  

Majoritetssamhället bottnar i att muslimska kvinnor känner sig förtryckta och att det är ganska 

troligt att det kommer att fortsätta under en lång tid framöver. I västvärlden, däribland Sverige 

medräknat är det inte ovanligt att de muslimska kvinnorna med slöja råkar ut för en eller flera 

sorters övergrepp. Vi som inte är muslimer tror att de muslimska kvinnorna lever under förtryck 

och att de inte har någon egen vilja. Vi här i västvärlden tror att de är tvingade att bära slöja, men 

så är inte fallet utan det står var och en fritt att välja. En äkta make, föräldrar till en dotter eller 

någon annan nära släkting, kan ha åsikter om ifall kvinnan ska bära slöja eller inte. Det är 

återigen majoritetssamhället som väljer vad var och en av oss ska göra eller tycka (Roald 2009).  
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2.3.3 Språkets betydelse 

Alla människor med invandrarbakgrund som lärt sig svenska språket har större framgång på 

arbetsplatser än de som inte har stora svenskkunskaper. Hänsyn ska tas till både 

invandrargrupper som nyligen anlänt till Sverige och människor som är barn och kanske till och 

med barnbarn till invandrare som kom till Sverige under sextio- och sjuttiotalet som arbetskraft. 

Att känna sig etablerad i ett nytt land, hjälper goda språkkunskaper, för att känna sig som en del 

av samhället. I mitten av nittiotalet framställdes det i media en ny underklass i samhället, som 

bestod av människor med utländsk bakgrund. En av orsakerna var bland annat skolsystemet och 

undervisningen i svenska. Ett språk är inte bara ett språk, det symboliserar så mycket mer, som 

exempelvis se sig själv som en del av samhället och känna tillhörighet med vänner och 

arbetskamrater. Under den här perioden skedde stora förändringar på arbetsplatserna, genom 

bland annat uppsägningar som var ett led av den stora lågkonjunkturen. Eftersom det rådde stor 

arbetslöshet över lag i Sverige, blev det inte lättare för invandrare att få arbete. Definitivt inte om 

personen inte talade obehindrad svenska. Därför stramades kraven upp så att arbetssökande 

skulle tala obehindrad svenska (Hertzberg 2003).   

Språket kan många gånger vara avgörande om personen ska komma in på arbetsmarknaden. Idag 

kräver många arbetsgivare att det måste vara ”perfekt svenska”, tidigare kunde det räcka med 

”bra svenska” på en arbetssökande. Kraven på den perfekta svenskan beskrivs som hårda men 

ändå rimliga, beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs. I arbetsuppgifter som består av bland 

annat att svara på telefonsamtal samt administrativa arbetsuppgifter, har arbetsgivaren rätt att 

kräva ”perfekt svenska”. I vissa fall ska en arbetsgivare kunna ta emot en arbetssökande som 

klassas som ”bra svenska”. I gentemot de svenska myndigheterna krävs det en viss kunskap av 

svenska för att göra sig hörd och förstådd både verbalt och skriftligt, annars kan det lätt leda till 

maktlöshet och missförstånd gentemot samhället (Hertzberg 2003). 

En förklaring till varför det blivit så är att många invandrare bor och har växt upp i etnisk 

segregerad miljö, där människorna oftast talade sitt ursprungsspråk. En annan förklaring kan 

bero på att många av ungdomarna har under uppväxten gått på dagis och på låg- och 

mellanstadiet i klasser där den mesta undervisningen skett på barnens hemspråk. Det har bidragit 

till att barnen och ungdomarna har svårt att acklimatiseras och hävda sig i de svenskspråkiga 

klasserna när de börjar högstadiet och på gymnasiet. Föräldrarna till dessa barn har gjort ett 

medvetet val till sina barn. De flesta ungdomar som hamnat i sådana situationer hoppar av skolan 

i förtid, vilket i sin tur leder till att de har svårare att komma ut på arbetsmarknaden (Hertzberg 

2003).   
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3. Metod  

I metodavsnittet redogörs de metodologiska utgångspunkterna. Därefter redogörs hur 

redovisningen, planeringen och genomförandet gjorts av det empiriska materialet. Slutligen görs 

en beskrivning för hur validiteten, generalisering samt hur de etiska aspekterna förhåller sig till 

gentemot respondenterna.  

 
3.1 Metodologiska utgångspunkter och vald forskningsperspektiv 

Studien är genomförd med semistrukturerade och narrativa djupintervjuer. Den narrativa 

intervjumetoden användes eftersom intervjuerna inleddes med frågan ”kan du berätta om dig 

själv?”, då gavs tillfälle för respondenterna att fritt berätta om valda delar av sin livshistoria 

(Kvale och Brinkmann 2010:169). Den semistrukturerade intervjumetoden användes eftersom 

frågorna i intervjuguiden (bilaga 3) inte kom i samma ordning under intervjuerna. Det berodde 

lite på hur respondenternas svar var utformade. En del gav utförliga svar på frågorna medan 

några hade lite kortare (Denscombe 2010:234).    

3.2 Narrativ forskning 

Allt som sägs är en berättelse. En livsberättelse består av en berättelse som handlar om någons 

liv, i alla fall om vissa delar av personens liv. Utifrån berättelser skapar vi oss en identitet, och 

har lättare att förstå och tolka andra människor. Att berätta är ett mänskligt beteende som skapar 

innehåll i varje individs erfarenheter. Vi får en uppfattning av hur omvärlden ser ut och hur andra 

ser på oss (Anna Johansson 2005). 

Den narrativa forskningen säger att en berättelse inte behöver vara ny för att den ska vara 

intressant. Däremot behöver läsaren känna igen sig för att bilda sig en uppfattning om vad som 

egentligen sägs i berättelsen. Språket har avgörande betydelse för att mottagaren ska ta till sig 

budskapet. Den narrativa forskningen kan komma fram till vad analysen visar, och hur viktigt det 

är hur berättaren utformar sin berättelse och hur det blir presenterat för lyssnaren. Syftet med att 

analysera livsberättelser är att tolka skildringarna i den kulturella kontexten. Narrationen ger oss 

en förståelse av vad som har hänt. En livsberättelse består av olika milstolpar och händelser i 

livet. För det mesta börjar berättelsen i kronologisk ordning, från barndomen fram till där 

personen befinner sig i nutid (Mats Börjesson 2003).      

Genom den narrativa ansatsen ska människor lära sig reflektera över sin livshistoria, och kunna 

koppla den till sina erfarenheter. Syftet är att människorna ska känna tillhörighet till sina 

uppsatta livsmål. Vuxenstudier är delvis en process som leder till att människan ska finna sin 

identitet. En vuxenstuderande måste ha en stor portion motivation för att fortsätta sina studier. 

Många gånger kan en person påbörja en utbildning för att någon annan vill det. Den narrativa 

studien ska vara ett hjälpmedel till att den vuxenstuderande ska upptäcka sina behov av att tolka 

sina livserfarenheter (Pierre Dominicé 2000).  

Vid varje intervjutillfälle inleddes intervjun med frågan ”kan du berätta om dig själv?” då 

började kvinnorna berätta om delar av sitt liv. De började berätta om hur deras liv och tillvaro 
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såg ut i hemlandet innan de kom till Sverige, fram till hur det ser ut för kvinnorna idag. Bland 

annat berättade kvinnorna om sin uppväxt, om anledningen till varför de kom till Sverige, om 

deras upplevelser av att bli etablerade i det svenska samhället och på den svenska 

arbetsmarknaden, och en del annat som jag presenterar längre fram i resultatdelen.  

3.3 Litteratursökning 

Den litteratur som jag använt mig av har i huvudsak sökts i biblioteksdatabasen LIBRIS. Där 

använde jag mig av sökorden muslimska kvinnor som gav 489 träffar, slöja gav 69 träffar, 

arbetsliv gav 22015 träffar, social utstötning gav totalt 48 träffar. Eftersom det var svårt att välja 

ut relevant litteratur, tog jag hjälp av en bibliotekarie med inriktning på samhällsvetenskap. Jag 

sökte dessutom C- och D-uppsatser med liknande innehåll och rubriker som det ämne som jag 

ämnade skriva om. Utifrån referenslistorna på dessa uppsatser fick jag tips om ytterligare 

intressanta böcker. Jag har dessutom fått mycket god hjälp av min handledare som har tipsat mig 

om relevant litteratur, artiklar och avhandlingar i olika former.  

Till de metodologiska ansatserna har jag till största delen använt mig av Forskningshandboken – 

för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, skriven av Martyn Denscombe, 

Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale & Svend Brinkmann och Tolkning och 

reflektion skriven av Mats Alvesson & Kaj sköldberg. Slutligen har jag haft god hjälp av Att 

dokumentera en undersökning i en uppsats, skriven av Mattias Lundin. 

3.4 Planering och genomförande 

Min första kontakt med en av de muslimska kvinnorna med slöja skedde på en gemensam kurs, 

där hon och jag började samtala om vilket ämne som min kandidatuppsats skulle handla om. 

Eftersom det gavs tillfälle, frågade jag om hon kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Det 

mynnade ut i ett snöbollurval (Denscombe 2010:38), eftersom både hon och fem andra kvinnor 

som hon tillfrågat ställde upp på intervjuer. Efter att jag kontaktat varje kvinna var för sig bokade 

vi gemensamt tider som passade oss båda, och om var vi skulle genomföra intervjun för att vara 

så ostörda som möjligt. Jag mailade missivbrevet (bilaga 2) i förväg för att kvinnorna skulle få 

lite övergripande information om vad intervjun skulle handla om. Varje intervju inleddes med en 

kort presentation av mig själv samt en sammanfattning av den undersökning som jag ämnade 

göra. Jag informerade respondenten om de forskningsetiska principerna. Inför varje intervju 

gjordes en förfrågan till respondenten om att intervjun skulle spelas in. De upplystes 

fortsättningsvis om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller hoppa över någon fråga om 

de så önskade. I slutet av varje intervju ställde jag frågan om det gick bra att få återkomma, för 

att förtydliga något svar. Jag genomförde semistrukturerade, narrativa djupintervjuer, där 

respondenten själv fick berätta om valda delar av sitt liv. Tre av intervjuerna genomfördes i 

respondentens hem. Vid min första intervju träffade jag respondenten på hennes arbetsplats. Vid 

min fjärde intervju träffades jag och respondenten i ett grupprum på universitetsbiblioteket. Vid 

min sista intervju träffade jag respondenten på statsbiblioteket. Varje respondent fick själv välja 

ett namn som representerade dem själva i undersökningen, för att kunna behålla 

avidentifieringen. 
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3.5 Presentation av intervjupersoner 

Sara är i trettioårsåldern, ensamstående mamma med en minderårig dotter, hon flydde från 

Palestina på grund av krig 2005. Hon har en fyraårig högskoleutbildning inom ekonomi. Idag 

arbetar hon med bokföring och ekonomi. Slöjan har hon burit sedan hon var tolv år gammal. 

Mirjam är i femtioårsåldern, hon och familjen flydde från Irak 2006 på grund av krig, hon bor 

tillsammans med make och två vuxna barn. I hemlandet har hon en fyraårig högskoleutbildning, 

inom engelska, matematik och statistik. Idag har hon praktikplats på en skola som hjälplärare. År 

2000 började hon använda slöja. 

Jinan är i trettioårsåldern, född i Jordanien, kom till Sverige 2005 för att gifta sig. Idag bor hon 

tillsammans med make och två minderåriga barn. I hemlandet skaffade hon en 

högskoleutbildning inom optik. Idag är hon arbetssökande. Hon har burit slöja sedan hon var 

fjorton år gammal. 

Noor är i tjugoårsåldern, kom till Sverige 2006 på grund av kriget i Irak. Hon bor med sina 

föräldrar och två syskon, och är studerande på universitetet. Slöjan har hon använt sedan hon var 

nio år gammal.  

Dana är i femtioårsåldern, flydde från kriget i Kuwait 2007, tillsamman med hennes tre 

tonårsdöttrar. Hon bor tillsammans med döttrarna, men hoppas på att maken och den äldste 

sonen ska återförenas med dem snart. I hemlandet arbetade hon som översättare och sekreterare, 

hon har en tvåårig högskoleutbildning. Idag arbetar hon på en skola i en internationell klass. Hon 

har burit slöja sedan tretton år tillbaka.  

Vendela är i trettioårsåldern, kom till Sverige tillsammans med make och tre minderåriga barn. 

De flydde från kriget i Irak 2004. Hon var hemmafru i hemlandet och har en 

grundskoleutbildning bakom sig. Idag har hon fast anställning i en matvaruaffär. Slöjan har hon 

burit sedan hon var sexton år gammal.      

3.6 Databildningsmetod 

Det är viktigt att forskaren under undersökningens alla stadier bevarar i minnet den ursprungliga 

vision som hon eller han vill förmedla till läsarna. Det gäller därför att ha slutrapporten i åtanke 

redan från undersökningens början. En intervjuguide är ett manus som mer eller mindre strängt 

strukturerar intervjun. Intervjufrågor bör vara korta och enkla. Den inledande frågan kan gälla en 

konkret situation (Kvale och Brinkmann 2009). Utifrån intervjuguiden (bilaga 3) valde jag att 

inleda intervjun med att be respondenten att fritt berätta om sig själv, både om uppväxten, 

utbildning och vad de arbetat med i hemlandet fram till hur livssituationen ser ut idag. Syftet var 

att mjukstarta intervjun och för att försöka få respondenten avslappnad, utifrån det skapa en 

relation. Därefter flikade jag in med lite följdfrågor och hoppade lite mellan frågorna i 

intervjuguiden.   

3.7 Databearbetning  

Efter varje intervju, lyssnade jag igenom inspelningarna, som därefter transkriberades. Att lyssna 

på och renskriva alla intervjuer var en tidsödande process. Varje intervju varierade mellan 30 
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min till 80 min. Transkribera tog mellan tre till sex timmar för varje intervju. Det utskrivna 

materialet resulterade i totalt 45 sidor. Efter varje transkribering bad jag varje intervjuperson att 

läsa igenom och kommentera eventuella fel och kanske göra vissa ändringar.   

För att resultat och analyskapitlet skulle framstå som en narrativ berättelse, började jag med att 

dela in bakgrund och teorikapitel i tre övergripande områden. Det första området handlade om 

segregering och historiken kring invandringen till Sverige. De två andra områdena 

representerade vägen till arbete och kvinnornas identitet. För att få struktur på analysen, började 

jag med att märka upp det som var viktigast för varje delområde, med olikfärgade pennor i de 

utskrivna intervjuerna. För att resultatet skulle göra sig gällande som en berättelse, delade jag 

upp varje respondent var för sig, för att få kvalitet i det de sagt. Efter varje delkapitel i 

berättelsen skrev jag en analys, där jag kopplade teorier med kvinnornas svar. När varje 

delkapitel och analys var färdigskrivet, skrevs en sammanfattning. I sammanfattningen plockade 

jag ut tre av de kraftfullaste resultaten i berättelsen. De tre resultaten är: språket, 

bemötande/utanförskap samt validering. I de sammanfattande kommentarerna och iakttagelserna 

kombinerade jag teorier, kvinnornas egna svar och mina egna reflektioner, för att det skulle 

framstå som en narrativ berättelse, därför har kapitel 4.6 framstått som en diskussion. I det 

avslutande kapitlet, som jag kallade avslutningskapitlet, besvarades syftet och frågeställningarna, 

jag skrev ner kritik till mitt eget arbete och förslag till vidare forskning.       

3.8 Validitet och generalisering 

Validitet handlar om bedömning av de slutsatser som framkommits i undersökningen, om de 

hänger ihop med studiens syfte eller inte. I kvalitativa undersökningar gäller det att validiteten 

kan visa att analyserna är rimliga. Att det reflekterar över verkligheten (Denscombe 2010). Jag 

bedömer att validiteten är god, eftersom jag har utgått från kvinnornas självupplevda berättelser. 

Alla slutsatser och tolkningar som gjorts i intervjuerna, är kontrollerade av kvinnorna själva, 

eftersom de läst utskriften av intervjuerna. Därför bedömer jag att studien stämmer överens med 

verkligheten.   

Vi gör olika generaliseringar utifrån olika händelser eller människor i vår omgivning. En 

generalisering är viktig för att vetenskaplig kunskap ska kunna visa att allt som händer och sker, 

händer hela tiden (Kvale & Brinkmann 2010). I den narrativa berättelsen har jag inte 

generaliserat, utan jag har använt mig av kvalitet. Jag har lyssnat, tolkat och därefter skrivit vad 

kvinnorna har sagt.  

3.9 Forskningsetiska överväganden  

Utifrån min narrativa ansats har jag försökt agera på ett etiskt sätt och vara mån över att inte 

stigmatisera eller problematisera studien. Det har jag bland annat visat genom att visa respekt när 

jag varit inbjuden i kvinnornas hem. Jag har tagit seden dit jag har kommit. Jag har dessutom 

ringt respondenterna några dagar efter intervjun, för att höra efter om hur de hade upplevt 

intervjun och om de hade några frågor. Några av kvinnorna har jag haft mer kontakt med, vi har 

bestämt att vi ska träffas fler gånger. I studien har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2010), vad gäller informations- och samtyckeskraven. Där har jag i förväg meddelat 

respondenterna om vad studien handlar om, och att det var frivilligt att delta och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun eller hoppa över någon fråga. Konfidentielitetskravet har jag 
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uppfyllt till viss del. Jag kunde inte med säkerhet garantera respondenternas anonymitet, däremot 

har jag kunnat avidentifiera kvinnorna genom att det är bara jag själv som haft vetskap om vem 

eller vilka som medverkat i undersökningen, därför har respondenterna inte nämnts vid sina rätta 

namn. Däremot är respondenterna representerade med så kallade arbetsnamn, där var och en fått 

välja ett lämpligt namn. Jag valde att inte skriva ut respondenternas ålder, med tanke på att jag 

ville behålla avidentifieringen. Nyttjandekravet menas att den information eller de uppgifter som 

respondenten lämnar inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller till andra icke-

vetenskapliga syften. All information och fakta som jag erhållit från kvinnorna, stannar endast 

hos mig. Det är endast jag som har lyssnat på inspelningarna av intervjuerna och läst 

transkriberingarna. Efter avslutad studie, kommer de inspelade intervjuerna att raderas och de 

transkriberade intervjuerna kommer att förvaras på ett säkert ställe. Av forskningsetiska skäl har 

samtliga kvinnor som är intervjuade uppehållstillstånd och har därför enligt lagen tillträde till 

arbetsmarknaden.   
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4. Resultat och narrativ tolkning 

I detta kapitel ges en narrativ tolkning och forskningsberättelse, utifrån det empiriska resultat 

som har framkommit genom kvalitativa djupintervjuer. Berättelsen har sin början i kvinnornas 

hemländer för att ge en bakgrundsbild, för att senare övergå till deras upplevelser av 

etableringen i samhället och på arbetsmarknaden i Sverige. I de sammanfattande 

kommentarerna och iakttagelserna kommer fokus att läggas på de tre största och mest 

omfattande områdena: språket, bemötande/utanförskap samt validering.  

 
Jag ska genom sex olika muslimska kvinnors berättelser ge en bild av hur deras upplevelser av 

samhället och arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Jag inleder med att berätta om hur deras tillvaro 

i respektive hemländer såg ut innan ankomsten till Sverige.  
 
4.1 Hemlandet 

 

Sara är i trettioårsåldern, född och uppvuxen i Abu Dhabi som ligger i Förenade Arab Ereraten. 

Hon har utbildat sig på universitetet i fyra år, där hon studerade till en kandidatexamen inom 

finans och ekonomi. Efter examen började hon arbeta på bank som banktjänsteman. En av 

hennes stora förebilder är hennes far, hon är glad över att hon är lik honom, eftersom hon såg 

honom som ambitiös och motiverad till allt som han företog sig. Slöjan har hon burit sedan hon 

var tolv år gammal, och det är på grund av religion och Koranen som hon bär den. Det var ingen 

som tvingade henne till att bära den utan det var helt och hållet hennes eget beslut. Sara flyttade 

till Palestina när hon gifte sig. Där var det inte lika fritt för kvinnorna att arbeta som det var i 

Abu Dhabi, därför var hon hemmafru. Efter en tid blev det krig i Palestina, varför hon var 

tvungen att söka sig en tillflyktsort. Sara var höggravid med sitt första barn, vilket gjorde det 

extra angeläget att så fort som möjligt komma till Sverige för att kunna föda barnet i lugn och ro.  

 

Mirjam har precis som Sara också en gedigen fyraårig högskoleutbildning bakom sig, där hon 

bland annat studerade statistik. Mirjam som är i femtioårsåldern är uppvuxen i Irak, i en familj 

som tillhörde den övre medelklassen i samhället. Hennes far som dessutom är hennes stora 

förebild, var högutbildad och hade en högt uppsatt position inom armén. Mirjams far lärde henne 

och hennes syskon hur de skulle vara och bete sig för att inte skilja sig från mängden ute i 

samhället. De skulle inte ha några extra förmåner, på grund av det yrke som han hade. Mirjam 

har alltid varit ambitiös och plikttrogen på sina arbetsplatser. Hon var yrkesverksam i mer än 

tjugofem år, med två kortare avbrott där hon födde sina barn. Hon arbetade dels som 

banktjänsteman på en bank i Bagdad och som tjänsteman på flygplatsen, där hon hade hand om 

ekonomi och statistik.  Slöjan började Mirjam använda när hon var i fyrtioårsåldern. Det är 

hennes eget val att bära slöja, hon menar att en kvinna måste vara helt säker på om hon vill bära 

den för resten av sitt liv. Mirjam och hennes familj bodde i ett stort hus inne i Bagdad 

tillsammans med hennes svärföräldrar och hennes mans brors familj. Eftersom Mirjam arbetade 

mycket, så tog hennes svärmor hand om markservicen, hon lagade bland annat mat till samtliga i 

familjen. Några år in på 2000-talet blev det oroligheter i Irak. Av lite olika anledningar var hon 

och familjen tvungna att fly undan kriget.  
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Vendela och hennes familj kom till Sverige av samma anledning som Mirjam, på grund av kriget 

i Irak. Vendela som är i trettioårsåldern är uppvuxen i Palestina. När hon var barn flyttade hon 

och föräldrarna till England. Efter nio år flyttade de till Irak, där hon bodde i Bagdad. Hon gick 

ut grundskolan. När hon var tonåring gifte hon sig och fick därefter tre barn med några års 

mellanrum. Hon kom aldrig ut i arbetslivet, för hon var hemma med barnen. Hennes dröm var att 

utbilda sig till läkare, men det fanns inga daghem som kunde hjälpa till med att ta hand om 

barnen. Slöjan har hon burit sedan hon var sexton år, i samband med att hon fick sitt första barn.  

 

Noor som också kommer från Irak, har burit sin slöja sedan hon var nio år gammal. Hon ser sin 

mor som sin största förebild, och har fått mycket inspiration från henne. Noor är en ung kvinna i 

tjugoårsåldern som kom till Sverige som flykting på grund av krig. Hon hade nyligen avslutat 

sina studier på gymnasiet och hade precis påbörjat utbildning på universitetet när hon var 

tvungen att lämna Irak.  

 

Dana som är femtioårsåldern är uppvuxen i Palestina, men under de sista åren bodde hon och 

hennes fyra barn i Kuwait. Hennes man vistades i Irak. Efter sin gymnasieutbildning läste Dana 

en tvåårig utbildning på universitetet, där hon studerade engelska och översättning. Några år 

efter det yngsta barnets födelse började hon arbeta som sekreterare på en skola. Hon har 

dessutom arbetat några år på ambassader som översättare från engelska till arabiska och vice 

versa. Slöjan började hon använda när hon var i trettiofemårsåldern, i samband med den yngsta 

dotterns födelse. Dana kände att hon ville be och tänka på Gud i större omfattning än vad hon 

gjort tidigare. Hon menar att slöjan är personlig och att människan är densamme även om hon 

bär slöja. Dana och tre av hennes barn flydde från Kuwait på grund av krig. Hennes äldste son 

flyttade till Ukraina för att studera till tandläkare. Danas förebilder under uppväxten var hennes 

föräldrar.  

 

Jinan som är i trettioårsåldern, kommer från Jordanien. Till skillnad från de andra kvinnorna kom 

hon till Sverige genom anhöriginvandring. Då hon gifte sig med en landsman. Jinan har en 

högskoleutbildning inom optik, vilket hon också hade som yrke i Jordanien. Där arbetade hon 

dels på optikerkliniken och dels i optikeraffären. Hon var fjorton år när hon började använda 

slöja. Hennes föräldrar sa att hon själv fick bestämma om hon vill bära den eller inte. Jinans 

främsta förebild under uppväxten var hennes tio år äldre bror, hon beundrade honom eftersom 

han alltid var duktig och kämpat och klarat av mycket.  

 

Analys: Karlsson Minganti (2007, jfr kapitel 2.3.2 a.a.) menar att slöjan har samma betydelse 

som vad alla kvinnorna i berättelsen har uppfattning om, nämligen att den symboliserar respekt 

för omgivningen och att den har blivit en del av kvinnornas personlighet. Roald (2009, jfr kapitel 

2.3.2 a. a) har samma övertygelse om att det är kvinnornas eget val till att bära slöja. När 

kvinnorna vistas inomhus och i sällskap av kvinnor, barn och nära manliga släktingar behöver de 

inte bära slöjan. Det är när kvinnorna befinner sig utomhus och i sällskap med ogifta, okända 

män som de alltid har slöjan på sig.  
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4.2 Mötet med Sverige 

 

När Sara kom till Sverige i september 2005 var hon höggravid med sitt första barn. Efter bara två 

veckor födde hon sin dotter. Den första tiden i Sverige bodde hon i Malmö. Hon kände sig 

isolerad, dels för att hon inte kunde språket och dels för att hon var föräldraledig. Med tanke på 

det hade hon inte hunnit lära känna någon ännu. Den enda person som hon kände sedan tidigare 

var en äldre släkting. Efter ett år började dottern på dagis och Sara började läsa SFI på Komvux. 

Hon tyckte det var svårt med svenskan och grammatiken i början, men hon hade god hjälp av 

sina engelskkunskaper som hon kunde komplettera språkförståelsen med. En handläggare på 

Komvux märkte hur goda språkkunskaper Sara utvecklade, och hon fick då erbjudande av att 

arbeta som inskrivningsstöd på ett dagis. Hennes arbetsuppgifter var att vara ett språkligt stöd för 

barnen, föräldrarna och dagisfröknarna. När Sara kom till Växjö bosatte hon sig i ett 

bostadsområde där majoriteten av invånarna var svenskar. Anledningen till det var att Sara ville 

att hennes dotter skulle umgås med svenska vänner för att få mer kunskaper i svenska.     

 

Mirjam hade precis som Sara god hjälp av engelskan den första tiden i Sverige. Mirjam hade 

som mål att lära sig språket så fort som möjligt. Hon började studera på SFI på Komvux, där hon 

även läste engelska och matematik samtidigt. Hennes första praktikplats var på en grundskola där 

hennes arbetsuppgifter bestod av att hjälpa elever med arabiskt ursprung. När Mirjam och hennes 

familj kom till Sverige 2006 kom de först till migrationsverket i Malmö. Där blev alla 

asylsökande familjer uppdelade till olika orter. Mirjam och familjen hamnade först i Alvesta och 

därefter i Lammhult, där de fick sin första riktiga bostad. I dag bor hela familjen i en hyresrätt i 

Växjö, i ett bostadsområde där det bor fler svenskar än invandrare. Mirjam kände att när hon var 

ny i Sverige fick hon mycket hjälp och stöttning av personalen på migrationsverket, socialen och 

kommunen.  

 

Vendela och hennes familj anlände till Sverige 2004, även för dem var första anhalten Malmö. 

Därefter kom Vendela och familjen till Karlshamn. Ett och ett halvt år senare fick de 

uppehållstillstånd, och flyttade till Växjö, där började hon läsa SFI på Komvux i tio månader. 

När hon var på C-nivån i svenska började hon med praktik i en mataffär på halvtid. Varje dag 

hade hon praktik mellan klockan åtta och tolv, därefter läste hon på Komvux mellan klockan 

halv ett och fyra.  

 

Noor bor med föräldrarna och syskon strax utanför Växjö. När hon kom till Sverige 2007, var det 

i sällskap med hennes pappa. Den första tiden var hon ledsen och mådde dåligt, eftersom hon 

saknade sin mamma och syskonen. Hon började studera svenska och engelska på Komvux, för 

att få betyg för att studera på universitetet. På Komvux kände hon sig diskriminerad, på grund av 

att hon kom från ett arabiskt land. Hon upplevde att några av lärarna menade att de människor 

som kommer från arabländer har svårare att lära svenska och att det tar längre tid för dem än vad 

det gör för människor som kommer från andra länder. Noor kände att hon inte ville vänta, hon 

ville själv bestämma hur hon skulle göra. Därför slutade hon studera svenska. Hon sökte arbete i 

mindre matvaruaffärer, där hon ville arbeta som kassabiträde, men hon fick inget arbete.  

 

Dana och döttrarna kom till Malmö 2007. Idag bor de i en hyresrätt i ett mindre samhälle några 

mil utanför Växjö. Dana känner att hon trivs bättre när hon har nära till naturen och att det är 
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mindre invånare på orten samt att det är bra bussförbindelser med Växjö. Efter 

uppehållstillståndet som kom i februari 2009, kände hon att hennes liv började om på nytt. Då 

kunde hon börja planera inför framtiden på ett annat sätt. Dana började läsa svenska på SFI, på 

halvtid på Komvux, den andra halvtiden hade hon praktik på en skola.  

 

Jinan befann sig i en lite annorlunda situation när hon kom till Sverige än vad de andra 

kvinnorna har gjort, eftersom hon var gift med en man som redan hade ett ordnat liv med arbete 

och bostad i Sverige. Bostaden är en hyresrätt som är placerad i ett bostadsområde som till 

största delen bebos av svenskar. När Jinan kom till Sverige tog hon kontakt med socialstyrelsen 

för att försöka få sin legitimation till att få utöva optikeryrket i Sverige. Svaret hon fick var att 

hon måste lära sig svenska samt lära sig vad alla termer och uttryck som förekommer inom 

optikeryrket heter på svenska. Eftersom det inte fanns någon kurs som kunde hjälpa henne med 

det, så har hon fått lära sig själv genom att göra sökningar via internet. Jinan kände oro över att 

inte bli accepterad i Sverige eftersom hon bär slöja. Hon gick till socialen för att fråga, där trodde 

de inte att det skulle vara några problem eftersom hon klädde sig i fina kläder och att hon gav ett 

trevligt intryck. När Jinan varit i Sverige ungefär ett år födde hon sitt första barn, två år senare 

kom nästa barn. Det är bara det senaste året som hon försökt komma in på arbetsmarknaden.      

 

Analys: Nordström Skans & Åslund (2009, jfr kapitel 2.1.4 a. a) menar att det är vanligt att 

personer med utländsk bakgrund bosätter sig inom samma bostadsområden som sina landsmän. 

Kvinnorna i berättelsen är av motsatt åsikt. Samtliga kvinnor och deras familjer bor i hyresrätter i 

bostadsområden där befolkningen domineras av svenskar. Anledningen till det är som Sara 

uttryckte, att hon vill att hennes dotter ska umgås med svenskar för språkets skull. Alla 

kvinnorna har studerat svenska genom SFI på Komvux (2010, jfr kapitel 2.2.7 a. a), där står det 

om vilka kriterier och mål som gäller för att en invandrad person ska få goda kunskaper i 

svenska språket. Åslund med flera (2006, jfr kapitel 2.2.2 a. a) säger att den som kommer till 

Sverige genom anhöriginvandring har lättare att ta sig fram på arbetsmarknaden än vad övriga 

invandrare har. Det kan stämma till viss del för Jinan, hon fick hjälp av sin make som redan 

kunde språket och kände till de svenska myndigheterna. Hittills har det inte varit en fördel för 

henne med tanke på arbetssituationen. Arbetsförmedlingen (AF) (2010, jfr kapitel 2.2.8 a. a) har 

visat vilka möjligheter varje invandrad person har till att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtliga 

kvinnor har utövat praktik i någon form på en arbetsplats, där de samtidigt studerat på SFI på 

Komvux.  

 

4.3 Nej tack, vi har anställt någon annan! 

 

Sara var angelägen om att få ett arbete. Hon fick hjälp med att söka arbeten av en jobbcoach på 

Lernia. I sitt CV kunde hon visa betyg och andra intyg från hemlandet som sträcker sig mellan 

åren 1998 – 2004. Den första praktiken hon hade efter jobbet som inskrivningsstöd, var på en 

bank. Där var det svårt att komma in i gemenskapen eftersom hon inte behärskade svenska 

språket så bra och det ledde till att det inte var så många som tog kontakt och pratade med henne. 

Då försökte hon på en annan bank, AF hade sagt till henne att det var ett vikariat. Efter intervjun 

fick Sara veta att det handlade om en praktikplats. Då var hon nära att ge upp och hon hade 

funderingar på att flytta från Växjö. Sara kände att hon blev nedvärderad av en handläggare på 

AF. Handläggaren ifrågasatte om Sara visste vad ett CV är och om hon visste hur det fylls i. 
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Saras upplevelse av situationen var att hon inte blev sedd som en vanlig arbetssökande. Utan 

blev behandlad som något annat. Sara har sökt ungefär femhundra arbeten och bara fått till svar: 

”nej tack, vi har anställt någon annan”. Hon menar att det är många som har svårigheter med att 

få ett arbete, oavsett vilken nationalitet personen har, men hon tror att det är ändå lättare om den 

arbetssökande har ett svenskklingande namn. Sara har idag en fast anställning där hon arbetar 

med bokföring och ekonomi. Det är inte hennes drömyrke, men hon trivs och känner sig 

uppskattad på sin arbetsplats. Det här arbetet fick genom sin jobbcoach på Lernia. Sara menar att 

det är genom kontakter som hon fick sin anställning. 

 

Mirjam har precis som Sara sökt ett stort antal arbeten. Den senaste sysselsättningen som hon 

hade var en praktikplats i en nationell klass på en grundskola. Eftersom Mirjam hade kunskaper 

och erfarenheter av engelska och matematik trodde hon att hon skulle få arbetsuppgifter som 

lärare, men det visade sig att hon varje eftermiddag skulle arbeta på fritids också. Allt hade varit 

bra om inte Mirjam hade lidit av svår huvudvärk under långa perioder. Hon blir lätt yr i huvudet 

och har svårt för höga ljud, vilket det blir bland stimmande barn. Mirjam vill gärna ha ett arbete 

som kan matcha de arbetsuppgifter hon hade i hemlandet. Hon är medveten om att det kan bli 

svårt, men hon vill inte ge upp, utan vill undersöka vilka möjligheter hon kan ha till att få ett 

likvärdigt arbete.   

 

Vendela har i motsats till Sara och Mirjam inte sökt så många arbeten. I samband med SFI på 

Komvux började hon sin praktik i en matvaruaffär. Den praktiken förlängdes hela tiden, efter ett 

tag fick hon jobba extra timmar när någon ordinarie anställd var borta. Därefter fick hon ett 

vikariat och i början av 2009 fick hon fast anställning. Under hela anställningstiden har hon 

avancerat och visat att hon vill utveckla sig. I dag arbetar hon som kassaledare. Det är ett 

ansvarfullt arbete där hon ska ta hand om alla pengar som finns i kassan samt fördela raster och 

arbetstider för de som arbetar i kassan. Vendela trivs på arbetsplatsen, arbetet kan ibland vara 

stressigt och arbetstiderna är både tidiga och sena. AF har hon inte haft någon kontakt med, utan 

det här arbetet har hon ordnat själv. 

 

Noor har i kombination med universitetsstudierna startat en förening tillsammans med några 

vänner. Föreningen håller på med ett projekt som handlar om att hjälpa invandrare till att knyta 

nätverk till sig. De har fått ekonomiskt stöd från både kommun och regering. Lön har hon inte 

fått ännu för arbetet. Noor har i likhet med Vendela inte haft någon kontakt med AF.  

 

Dana har nystarts jobb i en nationell klass på en grundskola. Det här arbetet började som praktik. 

När Danas yngsta dotter började på skolan såg lärarna att hon hade erfarenheter av att arbeta med 

barn på skolor. Många av eleverna kunde inte svenska. Danas arbetsuppgifter bestod av att vara 

hjälplärare, och finnas där som ett språkligt stöd för eleverna, eftersom hon kan tala både 

arabiska, svenska och engelska. Hon får lön från kommunen. Dana vill gärna fortsätta arbeta, 

men det är osäkert om hon får fortsätta nästa läsår. Det beror på hur många elever som kommer 

att finnas i den nationella klassen. Dana har inte haft någon kontakt med AF, det arbete hon har 

idag, har hon ordnat på egen hand. 

 

Jinan har nyligen avslutat praktik hos en optiker, med anställningsstöd som ekonomisk 

ersättning. Idag är hon arbetssökande, hon har sökt ett arbete som optikerassistent. Hon har 
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besökt arbetsplatsen och träffat arbetsgivaren. Under en period på sex månader arbetade Jinan på 

ett kontor, men företaget gick i konkurs därför fick hon avsluta anställningen.  

 

Analys: Dels kan det vara svårt att lära ett främmande språk och dels lära sig att ha rutiner på 

studier. Om en människa inte har studerat på många år, kan det vara en omställning, menar 

Assarsson & Sipos Zackrisson (2005, jfr kapitel 2.2.1 a. a). Mirjam berättade att om hon inte 

infann sig på skolan och utförde de arbetsuppgifter som hon blivit ålagd att utföra, så fanns det 

risk att hon inte skulle vara berättigad till ekonomisk ersättning. Åslund med flera (2006, jfr 

kapitel 2.2.2 a. a) menar att människor som kommer från Mellanöstern har svårare att komma in 

på arbetsmarknaden i Sverige, än vad andra folkgrupper har. Efter kvinnornas berättelser kan det 

finnas en likhet med det. Sara nämnde att det är lättare att få arbete med hjälp av kontakter och 

sociala nätverk. Giddens (2007, jfr kapitel 2.2.4 a. a) är av samma åsikt. Om en människa bara 

har en kontakt som känner en annan kontakt så kan det vara till hjälp. Endast tre av kvinnorna 

har varit i kontakt med AF. Knocke (2006, jfr kapitel 2.2.8 a. a) menar att det finns 

arbetsförmedlare som vill att invandrare ska arbeta med okvalificerade yrken, även om den 

invandrade har en högskoleutbildning. Sara beskriver den sarkasm som hon blev bemött av, när 

hon träffade sin handläggare på AF. Länsstyrelsen (2010, jfr kapitel 2.2.6 a. a) menar att det ska 

ske ett samarbete mellan bland annat AF och nyanlända flyktingar eller invandrare. Ingen av 

kvinnorna har fått arbete genom AF eller märkt av något samarbete som har lett till arbete. 

Högskoleverket (2010, jfr kapitel 2.2.5 a. a) ska fungera som en hjälp till att invandrarna ska få 

sina betyg översatta till svenska betyg och intyg. Mirjam hade inte fått någon information om hur 

hon skulle gå till väga för att undersöka hennes möjligheter till att få ett likvärdigt arbete som i 

hemlandet, även om hon bad om det. Redan på sextio- och sjuttiotalet som Neergaard (2006, jfr 

kapitel 2.1.1 a. a) skriver, hade de invandrade kvinnorna samma sorts problem. När de kom till 

Sverige var det de lågavlönade och monotona yrkena som fanns att tillgå.   

 

4.4 Ibland finns en konstig känsla mellan oss, jag vet inte riktigt vad det är? 

 

Sara har inte märkt någon diskriminering på arbetsplatsen, varken av det faktum att hon bär slöja 

eller på några andra sätt. Hennes arbetskamrater har istället sagt att de tycker hon är fin och att 

hon matchar slöjan med kläderna. Hon menar att utseendet inte ska spela någon roll, vi ska inte 

döma varandra, utan istället försöka lära känna människorna och bedöma dem efter deras 

kompetens. Däremot har Sara varit med om att människor har vänt sig om och tittat på henne när 

de mötts ute på gatan. Någon har sagt dumma saker till henne. Vid något tillfälle när hon körde 

bil, har människor kastat saker efter bilen. Då blev hon ledsen och tyckte det var jobbigt. Språket 

kan många gånger vara ett hinder till att komma in i gemenskapen. Sara tycker det är viktigt att 

kunna svenska, hon menar att hon är i Sverige, då måsta jag kunna tala, lyssna och förstå vad 

som sägs. När hon var ny i Sverige ville hon lära sig språket så fort som möjligt. Varje gång hon 

fick ett brev från någon myndighet, var hon tvungen att be någon översätta. Hon ville klara 

sådana saker själv.      

 

Mirjam upplevde motgångar på praktikplatsen. Orsaken är huvudvärken som hon får ibland. Hon 

klarar inte av att arbeta en hel dag tillsammans med stimmande barn. Efter två veckor meddelade 

hon rektorn på skolan att hon inte kunde fortsätta arbeta på grund av huvudvärken. Rektorn ville 

att hon skulle skaffa ett läkarintyg. Mirjam besökte sjukhuset och vårdcentralen, men något intyg 
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fick hon inte. Utan läkarintyg får inte Mirjam någon ekonomisk ersättning. Mirjam upplever 

utanförskap genom att inte bli inbjuden till lärarrummet med de andra lärarna på rasterna. Hon 

saknar samhörigheten och har ofta en känsla av att det är något som inte stämmer. Mirjams 

inkomst är mindre än hälften så stor som vad de ordinarie lärarna har. Pengarna har svårt att 

räcka till varje månad, även om hon och familjen lever sparsamt. Mirjam har varit i kontakt med 

handläggare på AF, socialen och kommunen, men det fanns ingen som kunde hjälpa henne med 

att skaffa en annan praktikplats eller hjälpa henne att söka kurser eller utbildningar, så hon kan 

arbeta med likvärdiga arbetsuppgifter som i hemlandet. 

 

Vendela har precis som Sara inte upplevt utanförskap rörande slöjan på arbetsplatsen. Däremot 

har medarbetarna frågat om varför hon använder slöja. När Vendela var ny på arbetsplatsen 

kände hon att arbetskamraterna tittade på henne, men ingen sa något. Nu känner hon sig 

accepterad och tillhör arbetsgänget. Om hon stöter på en arbetskamrat på fritiden, finns känslan 

av att det inte står rätt till. De hälsar på varandra, men det blir inte mer än en hälsning. Hon tror 

inte det är något personligt. Vendela menar att språket har stor betydelse både i samhället, 

arbetslivet och om att komma in i gemenskapen. I början märkte hon att arbetskamraterna tyckte 

det var jobbigt att prata med henne, eftersom hon inte kunde språket så bra. Det har hänt att hon 

inte förstått vad de andra menat och då blir det lätt missförstånd. När Vendela började arbeta som 

kassaledare fick hon mer ansvar och som ledde till mer stress. Hon är osäker på om hon har fått 

mer i lön, och de nya arbetsuppgifterna är inte nedskrivna på något papper. Hon har helt enkelt 

inte vågat fråga.  

 

Noor har en uppfattning om att de flesta människor i Sverige har förståelse för slöjan som de 

muslimska kvinnorna bär. Hon vill gärna att fler ska känna mer förståelse i framtiden. Noor vill 

bli accepterad för den hon är, hon vill inte ändra sitt utseende. Flera av hennes vänner har ändrat 

sitt beteende sedan de kom till Sverige. Att kunna kommunicera både verbalt och skriftligt är 

viktigt, även om det är svårt att lära ett nytt språk, anser Noor. En vän till henne är läkare, när 

läkaren och tre andra kvinnliga läkare kom till Sverige, fick tre av dem arbete med en gång. Den 

fjärde läkaren som för övrigt bar slöja fick börja med praktik, först efter två år fick hon ett arbete.  

 

Dana har inte upplevt att någon har påpekat eller sagt något negativt om hennes slöja. Barnen på 

skolan har frågat varför hon har den på sig. Då har hon förklarat så tydligt hon kan om varför hon 

använder den och varför hon inte tar av sig den i vuxna mäns närvaro. Det är bara kvinnor, barn 

och nära manliga släktingar som får se henne utan slöja. Ett barn trodde att hon inte hade något 

hår, så det var därför hon hade den. Dana tycker precis som de andra kvinnorna att språket är 

viktigt. Hon önskar att hon kan tala svenska lika bra som hon kan engelska. När det är några ord 

hon inte förstår tar hon lexikon och ordböcker till hjälp. 

 

Jinan har mött människor som säger att de accepterar henne och slöjan, men hon vet inte om de 

gör det innerst inne. I det yrke som hon har eller vill ha, kommer hon att ha daglig kontakt med 

kunder och klienter. Det kan vara svårt att veta hur hon blir bemött, en del bryr sig inte alls, en 

del har vissa åsikter medan andra inte vill acceptera henne. Språket tränar Jinan hela tiden. Hon 

vill kunna kommunicera och förstå obehindrat.  
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Analys: Giddens (2007, jfr kapitel 2.2.3 a. a) anser det viktigt att ha sociala kontakter för att 

stärka gemenskapen på en arbetsplats. Kvinnorna har utanför arbetsplatsen ibland känt 

utanförskap eller att det är något som inte stämmer. På kvinnornas arbets- och praktikplatser har 

de inte märkt någon form av diskriminering, på grund av att de är muslimska kvinnor som bär 

slöja. Däremot har det förekommit att människor har tittat konstigt på kvinnorna, eller sagt 

dumma saker. Roald (2009, jfr kapitel 2.3.2 a. a) menar att det inte är ovanligt att muslimska 

kvinnor med slöja blir utsatta för olika sorters övergrepp. Språket är viktigt för att ta sig in på 

arbetsmarknaden, menar Hertzberg (2003, jfr kapitel 2.3.3 a. a). Alla kvinnorna tycker det är 

viktigt att kunna kommunicera på svenska, både verbalt, läsa och i skrift. Behovet av att kunna 

tala perfekt svenska beror på vilka arbetsuppgifter som utförs. Nordström med flera (2009, jfr 

kapitel 2.1.5 a. a) menar att löneskillnaden mellan svenska och utlandsfödda arbetstagare kan 

vara flera tusentals kronor varje månad. Mirjam har berättat om de ekonomiska skillnader hon 

upplever. Vendela menar att hon inte vet om hon fått mer i lön eller inte, hon har helt enkelt inte 

vågat fråga arbetsgivaren. Giddens (2007, jfr kapitel 2.2.4 a. a) säger att lönen ska motsvara de 

arbetsuppgifter som utförs för att arbetstagaren ska känna meningsfullhet på arbetsplatsen.    

 

4.5 Validering, vad är det? 

Validering är ett ord som kan vara svårt att förstå, därför försökte jag vid varje intervjutillfälle 

förklara så att kvinnorna förstod vad jag menade. Svaren som kvinnorna lämnade var följande: 

Sara upplevde att vid ankomsten till Sverige, var det några som tog reda på hennes kunskaper 

och erfarenheter. En av dem var en lärare på Lernia som såg vad hon hade för kompetenser. När 

Sara hade lärt sig språket, såg läraren att hon var färdig för att komma ut i arbetslivet. Hon utför 

inte de arbetsuppgifter som hon har utbildning inom, dock handlar hennes nuvarande arbete om 

ekonomi till viss del. I framtiden vill Sara fortsätta utbilda sig, så hon kan få ett bra arbete inom 

banken. Den utbildning hon vill ha är fyra år lång och finns endast i Stockholm och i Göteborg. 

Hon har gott hopp om sin framtid i Sverige.  

 

Mirjam har validerat sina betyg, men har inte upplevt att det har hjälpt henne hittills. Hon trodde 

att kunskaperna och erfarenheterna skulle hjälpa henne till ett likvärdigt arbete som hon hade i 

hemlandet. Mirjam har kontaktat en förening som nyligen startat, där hon hoppas få hjälp med 

förmedling av kontakter och andra nätverk till tänkbara arbetsgivare. Hon har skickat sitt CV, 

hon hoppas få hjälp med arbetssökandet. Mirjams framtidstankar består av att hon vill ha ett 

arbete som hon trivs med och klarar av med tanke på huvudvärken. Hon vill bygga upp sitt och 

familjens liv här i Sverige, och få en drägligare tillvaro.  

 

Vendela har inte genomgått någon validering när hon kom till Sverige. Hon ville gärna studera 

till läkare när hon var yngre. Idag vill hon vänta några år med att studera, eftersom hennes yngsta 

barn inte är så gammal ännu. Vendela och familjen trivs i Sverige, hon vill stanna och fortsätta 

bygga upp framtiden här. Hon vill fortsätta utvecklas på arbetet, och få en bra inkomst som 

skapar trygghet för familjen.     

 

Noors upplevelse av validering, var att det skrevs ner vilka betyg hon hade och vilka skolor hon 

hade gått i. I framtiden vill hon studera biomedicin, därefter vill hon arbeta med biologi och 

kanske öppna en egen klinik. Hon kan tänka sig att flytta utomlands för att arbeta. Noor tycker 

det är viktigt att känna självständighet och att familjen mår bra.  
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Dana har i likhet med Vendela och Noor ingen upplevelse av att ha blivit validerad. Dana 

berättade vad hon arbetat med i hemlandet och vilken utbildning hon har. Danas näst högsta 

önskan är att ha fast arbete med bra lön. Den högsta önskan är att maken ska få komma till 

Sverige snart, så de kan bli en hel familj igen. 

Jinan har inte varit med om validering på samma sätt som de andra kvinnorna. Hon tog själv 

initiativ till att skicka in betyg och intyg om sin utbildning till socialstyrelsen, när hon kom till 

Sverige. Jinans framtidsplaner är att kunna arbeta med det hon har utbildning till, nämligen 

optiker. Hon önskar en trygg framtid för hela familjen och att alla får vara friska samt att hon får 

bra ekonomi.   

 

Analys: Andersson med flera (2006, jfr kapitel 2.2.9 a. a) säger, att validering är ett sätt att ta 

reda på en människas formella och informella kunskaper. Det är endast Sara och Mirjam som har 

upplevt att de genomgått någon form av validering. Jinan har på sätt och vis blivit validerad, 

eftersom hon skickade sina betyg och intyg till socialstyrelsen. De andra kvinnorna har inte 

någon upplevelse av att deras kunskaper och erfarenheter har tillvaratagits och blivit nedskrivna. 

En intressant fråga som görs gällande är ifall kvinnorna inte har uppfattat att de blivit validerade 

när de var nyanlända till Sverige, på grund av språkliga missförstånd. Högskoleverket (2010, jfr 

kapitel 2.2.5 a.a.) har som uppgift att validera andra länders högskolesystem, utbildningar och 

examensbevis och kan på så sätt även hjälpa med utredningar om vilka kunskaper, kursmoment 

vederbörande måste komplettera för att få ett likvärdigt examensbevis motsvarande svenska 

högskoleförordningen och lagen.         

 

4.6 Sammanfattande kommentarer och iakttagelser  

Det finns många saker att utveckla och berätta om i den här studien, jag har begränsat mig till de 

tre största och mest omfattande områdena, vilket är:  

 Språket  

 Bemötande/utanförskap  

 Validering  

I intervjuguiden (bilaga 3) gjordes liknade indelningar, med tanke på att det skulle vara lättare att 

följa den röda tråden genom hela studien. 

Alla kvinnorna kom i kontakt med språkundervisningen SFI på Komvux när de kom till Sverige. 

I SFI:s skollag står det bland annat att studierna ska planeras i samråd med den studerande för att 

lättare kunna kombinera arbete och/eller andra studier. Zachrison (2008). Jfr kapitel 2.2.7 a. a) 

menar att SFI behöver göra vissa ändringar med undervisningen. Det måste bli mer anpassat till 

de personer som kommer från andra länder och andra kulturer. Syftet är att det ska leda till ökad 

motivation. Min uppfattning är att kvinnorna, utom Noor, tyckte att SFI uppfyllde sina kriterier. 

Språket är så mycket mer än bara SFI. Språket ingår i en del av identiteten. Hertzberg (2003, jfr 

kapitel 2.3.3 a. a) anser att språket har stor betydelse för hur de invandrade personerna i Sverige 

blir mottagna i samhället. Språket kan vara en väg till vad som händer och sker i omgivningen. 
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Sara berättade att hon ville lära sig språket fort för att själv kunna läsa brev och annan 

information från myndigheter etc. Hon ville inte bli beroende av någon annan utan klara sig 

själv. Alla kvinnorna tyckte det var viktigt att kunna språket. Min uppfattning är att språket är 

viktigt att lära för alla nya människor i Sverige. De måste få en chans till att känna sig som en del 

i det svenska samhället och i arbetslivet. Det kan lätt bli missförstånd, om det inte getts en tydlig 

förklaring om vad saken gäller eller har förstått vad den andra personen menat.       

Mirjam berättade om upplevelserna om bemötandet av handläggare på AF, kommunen och 

praktikplatsen. Hon har en gedigen högskoleutbildning som skulle kunna hjälpa henne till ett bra 

arbete. Länsstyrelsen (2010, jfr kapitel 2.2.6 a. a) erbjuder de nyanlända invandrarna hälso- och 

läkarundersökning. Frågan är om Mirjam blev erbjuden läkarundersökning, eftersom hon har 

problem med huvudvärk, vilket gör att hon inte kan vistas i bullriga miljöer. Det gör henne 

begränsad på arbetsmarknaden. Det är förvånansvärt att hon inte fått sjukintyg från läkare när 

hon ber om det. När hon gick till rektorn för att få hjälp, blev hon inte trodd. Om hon inte kan 

visa läkarintyg får hon inga pengar. Vid sådana här tillfällen undrar jag hur de svenska 

myndigheterna agerar. Mirjam berättade att hon bett om att få en annan praktikplats, men varken 

AF, socialen eller representanten från kommunen kunde hjälpa henne med det.  

Högskoleverket (2010, jfr kapitel 2.2.5 a. a) är en myndighet som skulle kunna hjälpt till. 

Länsstyrelsen (2010, jfr kapitel 2.2.6 a. a) har som målsättning att de invandrade människorna 

känner sig delaktiga i samhället och att så småningom bli självförsörjande. De har ett samarbete 

med exempelvis AF och olika företagare. Mirjam har varit på AF flera gånger, hon går dit varje 

fredag för att vara med på ”jobbchansen”. Hon har varit inbokad till besök på AF, men tiden har 

flera gånger bokats om så hon har inte träffat någon handläggare ännu. Knocke (2006, jfr kapitel 

2.2.8 a. a) menar att AF velat att invandrare ska söka okvalificerade arbeten, även om den 

arbetssökande har en bra utbildning. Personligen har jag inte hört eller vet om någon som fått 

tips eller förfrågan om arbete via AF, som senare har lett till ett arbete. Alla i min närhet som 

sökt arbete, har fått det via kontakter och nätverk.  

Validering görs bland annat av Högskoleverket (2010, jfr kapitel 2.2.5 a. a) där det görs vissa 

bedömningar av betyg och andra intyg, som ska vara en hjälp till att invandrarna ska kunna söka 

arbete i Sverige. Tanken med validering är att som Andersson, Hult & Osman (2006, jfr kapitel 

2.2.9 a. a) beskriver är att det ska vara en hjälp till att ta reda på de invandrade människornas, 

både formella och informella kunskaper, för att lättare kunna placera människorna i rätt sorts 

arbete eller utbildning. För kvinnornas del var Sara osäker om hon fått någon validering. Det var 

en lärare på Lernia som såg hennes kompetenser. Mirjam visste att hon blivit validerad, men det 

har inte hjälpt henne till ett arbete. Jinan har en annan erfarenhet av validering, det var endast 

hennes betyg på den utbildning hon har som blev ifrågasatt. Hennes informella kunskaper har 

inte redogjorts. Varken Dana, Noor eller Vendela har varit med om någon validering. De frågor 

som besvarades vid ankomsten till Sverige är vilken skola de gått i och vad de hade arbetat med i 

hemlandet. För att det ska ses som en fullgod validering måste det göras en förteckning över 

vilka kunskaper och erfarenheter både från arbete, fritid, skola som kvinnorna har. Det kan vara 

så att kvinnorna har blivit validerade, men inte har förstått det på grund av språkligt 

missförstånd. Om det är så, har inte kvinnorna uppfattat vilka frågor de har svarat på vid 

ankomsten till Sverige. Det kan säkert finnas fler människor i samhället som lever i tron av att 

inte ha blivit validerad.  
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5. Avslutningskapitel 

I det sista och avslutande kapitlet, besvaras syftet och frågeställningarna. Det empiriska 

resultatet kopplas samman med uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Slutligen följer kritik till 

eget arbete, förslag till vidare forskning samt personliga slutsatser. 

  
5.1 Sammanfattning av syfte och frågeställningar 

Utifrån den narrativa ansatsen och de semistrukturerade djupintervjuerna besvaras följande syfte: 

Syftet med denna studie är att belysa hur muslimska kvinnor med slöja upplever sina möjligheter 

och hinder till att bli etablerade i det svenska samhället i stort och på den svenska 

arbetsmarknaden.  

Kvinnornas möjligheter till att bli etablerade är att de är öppna för att bilda nätverk, både inom 

svenska samhället och svenska arbetsmarknaden. Kvinnornas kompetenser kan vara en hjälp till 

att bli etablerad, bland annat genom att kunskaperna får legitimitet och blir användbara på rätt 

sätt. Kvinnornas hinder till att komma in i det svenska samhället, kan vara språket. Det kan ha 

avgörande betydelse av hur de blir uppfattade som person. Om språkkunskaperna inte är goda, 

har de svårare för att blir accepterade i samhället. Det största hindret kan dessutom vara att de är 

muslimska kvinnor som bär slöja.            

Sara, Mirjam, Dana och Jinan har högskoleutbildning och yrkeserfarenhet som svenska 

myndigheter och arbetsgivare borde ta tillvara på. Noor och Vendela har andra kompetenser som 

också bör uppmärksammas. Alla kvinnorna har sysselsättning idag, dock är Jinan arbetssökande. 

Sara och Vendela har fasta anställningar, övriga kvinnor har praktik eller nystartsjobb. AF har 

hjälpt två av kvinnorna med att ordna praktikplats, övriga kvinnor har ordnat praktikplatser på 

egen hand. Ingen av kvinnorna har upplevt diskriminering på arbetsplatserna. Arbetsgivarna har 

visat respekt gentemot kvinnorna. Mirjam har haft svårigheter med att bli trodd och respekterad 

på sin praktikplats.  

Frågeställningarna besvaras enligt följande: 

 Vilken utbildning har kvinnorna med sig från sina hemländer? 

Sara har fyraårig kandidatexamen inom ekonomi. Mirjam har fyraårig högskoleutbildning inom 

statistik. Jinan har högskoleutbildning inom optik. Dana har tvåårig högskoleutbildning där hon 

studerade engelska och översättning. Vendela har grundskoleutbildning. Noor har avslutat sin 

gymnasieutbildning och påbörjade universitetsutbildning inom biologi. 

 Hur upplevde kvinnorna sin första tid i Sverige? 

Sara upplevde ensamhet och kände sig isolerad den första tiden. Anledningen var att hon inte 

hunnit lära språket eftersom hon var föräldraledig med sin dotter, och inte hade hunnit skaffa 

vänner eller kontakter. När hon började på SFI blev tillvaron lättare. Ganska snart fick hon 

förfrågan om ett arbete. Mirjam upplevde svårigheter med språket. Engelskan var god hjälp till 

att kommunicera med svenska befolkningen. Hon upplevde att hon fick mycket hjälp och 

stöttning av de svenska myndigheterna. Vendela upplevde inga större svårigheter med att lära 
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svenska språket. Hon kom snabbt ut på praktik, där hon sedermera fortsatte att arbeta. Det 

resulterade i en fast anställning. Noor upplevde depression eftersom hon saknade mamman och 

syskonen. På SFI kände hon sig åsidosatt eftersom lärarna ansåg att hon skulle tillhöra en 

undervisningsklass med elever som kommer från samma ursprungsland. Noor ville lära svenska 

fort, hon ville själv bestämma undervisningstakt och vilken undervisningsklass hon skulle 

tillhöra. Dana upplevde svårigheter med språket den första tiden. Engelskan har hjälpt henne 

språkligt många gånger. Efter beviljat uppehållstillstånd kunde hon planera framtiden. Jinan 

upplevde att svenska språket var viktigt att kunna, för att snabbare komma ut i arbetslivet. Hon 

kände oro över att inte bli accepterad av det faktum att hon är muslimsk kvinna med slöja.   

 Vilka är kvinnornas erfarenheter av det svenska arbetslivet? 

Sara ger intryck av att ha hunnit med mycket under den tid hon vistats i Sverige. Hon har kämpat 

för att ha kommit dit hon är idag. Om arbetssökande har svenskklingat namn, har det stor 

betydelse för att få arbete, menar Sara. Hon tror att det har stor vikt om arbetssökanden har 

kontakter och nätverk att tillgå. Mirjam har praktik i en nationell klass på en grundskola. Hon vill 

gärna ha ett arbete som matchar den kompetens som hon har. Det kan vara svårt, men hon vill 

inte ge upp. Vendela började med praktik på samma arbetsplats som hon arbetar på idag. Hon har 

arbetat hårt och kämpat för att bibehålla den position hon har. Hon är beredd att arbeta ännu mer 

och vill hela tiden utveckla sig och gå vidare med fler och utmanande arbetsuppgifter. Noor har 

tillsammans med några vänner startat en förening som håller på med ett projekt som handlar om 

invandrares väg till nya nätverk och kontakter. Det kan bli en väg in i det svenska arbetslivet för 

Noor. Dana arbetar som hjälplärare i en nationell klass på grundskolan. Hon trivs och vill gärna 

fortsätta om det finns möjligheter. Hon får besked när skolan vet antalet elever som börjar 

höstterminen 2011. Jinan fortsätter med svenskundervisningen på Komvux, samtidigt som hon är 

arbetssökande, hon söker främst arbeten som optikerassistent. Hon måste ha mer kunskaper i 

svenska innan hon får sin licens till att utöva optikeryrket.     

 Vilka berättelser har kvinnorna om mötet med svenska myndigheter? 

Sara har både positiva och negativa upplevelser av svenska myndigheter. Hon hade tur som fick 

stöttning av en jobbcoach på Lernia, som vägledde henne till den position hon har idag. Vid ett 

besök på AF blev hon behandlad på ett nedvärderande sätt, genom att handläggaren tilltalade 

henne på ett sätt som att Sara inte hade kunskaper om vad ett CV är. Mirjam har bett om hjälp 

från kommunen, AF och socialen med att få en annan praktikplats eller vägledning om vilka 

kompletterande kurser hon ska gå för att få ett likvärdigt arbete som i hemlandet. Hon har inte 

lyckats få läkarintyg som visar att hon inte klarar av att arbeta med höga och ihållande ljud, på 

grund av huvudvärk. Vendelas kontakt med myndigheterna är Komvux. Hon har på egen hand 

ordnat det arbete hon har idag. Noor fick dålig erfarenhet av Komvux. Genom att ha startat 

förening med vännerna, har hon positiv erfarenhet av att kommunen och staten som sponsrar 

projektet som de håller på med. Dana har haft kontakt med Komvux och kommunen. Hennes 

erfarenheter är goda, eftersom kommunen betalar lönen och hon fortsätter med kvällskurser på 

Komvux. Jinan berättade att hon haft kontakt med Komvux, AF, socialen och socialstyrelsen. 

Hon har ingen direkt negativ upplevelse av myndigheterna. Ingen av kvinnorna har varit i 

kontakt med Högskoleverket som skulle kunnat vara en hjälp till att betyg och andra intyg blir 

legitimerade i Sverige.     
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 På vilket sätt har de slöjbärande muslimska kvinnornas formella och informella 

kunskaper och erfarenheter tagits tillvara? 

Jinan skickade in sina formella kunskaper till Socialstyrelsen. Mirjam är osäker på om hon 

genomgått en validering. Sara blev upptäckt tack vare en lärare som såg vad hon hade för 

kompetenser. Dana, Noor och Vendela har ingen upplevelse av att någon tagit reda på deras 

formella kompetenser vid ankomsten till Sverige. För att få fokus på vilka informella 

kompetenser kvinnorna besitter är Lernia och Centralen myndigheter som kan hjälpa till med att 

ta reda på det. Det finns mycket mer än bara utbildningar och yrkeserfarenheter hos kvinnorna 

som är värda att utforska. Samtliga kvinnor, utom Noor, har exempelvis erfarenheter av att vara 

mamma och vad det innebär att sköta ett hushåll. Att vara medlem i förening eller liknande är 

informell kunskap som bör uppmärksammas.  

5.2 Kritik till eget arbete 

Det har varit lärorikt och intressant att lära känna kvinnorna och lyssna på deras berättelser om 

livet. Jag har utvecklat min förmåga till att lyssna och inte avbryta en person som är mitt i sin 

berättelse. Kritik till mig själv som jag kan ha med mig vidare till kommande arbeten, är att det 

borde avsatts mer tid till varje intervju. Det hade bokats en timme med varje kvinna, det borde 

varit mer tid för att kunna ställa fler följdfrågor och att svaren kunde utvecklats mer. Jag borde 

letat mer relevant litteratur inom ämnet, mycket tidigare, innan skrivandet påbörjades. Det ledde 

till att jag satt i sista stund och ändrade ordningsföljd på rubriker och bytte ut och lade till texter i 

bakgrund och teori kapitlet. Det krävs en bra struktur och planering innan skrivandet påbörjas.        

5.3 Förslag till vidare forskning 

Ämnet som jag skrivit om behöver hela tiden uppdateras och arbetas vidare med. Det finns 

mycket kvar att ta reda på, det dyker hela tiden upp nya diskussions ämnen och diskriminerande 

åtgärder. Vid ett möte med en av kvinnorna, frågade hennes make varför det endast är kvinnor 

som blir intervjuade. Han hade gärna ställt upp på intervju, för att få ge sin bild av upplevelsen 

av arbetslivet i Sverige. Det kan bli nästa steg i fortsatt forskning.   

5.4 Personliga slutsatser 

Jag har fått insikt över hur det kan se ut på arbetsmarknaden, så som det står skrivet i den lilla 

notisen i inledningskapitlet. Muslimska kvinnor som bär slöja kan ha svårare att ta sig in på den 

svenska arbetsmarknaden. Jag har lärt mig mycket under resans gång och har blivit förvånad 

över vissa saker, såsom validering. Sverige vill klassa sig som ett mångfaldsland, då måste 

svenska myndigheter se till att de nyanlända flyktingarna eller invandrarna, får den hjälp som de 

är berättigade till, för att så småningom bli självförsörjande. Jag är också förvånad över att inte 

Sverige uppmärksammar de invandrade personernas kompetenser mer än vad som verkar göras. 

De ska ses som en resurs för vårt land. Jag vill avsluta med att tacka Sara, Mirjam, Jinan, Noor, 

Dana och Vendela för att de har ställt upp på intervjuer, de har varit till hjälp så jag 

överhuvudtaget kunde genomföra den här studien.     
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag är studerande på personal- och arbetslivsprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, med inriktning på arbetslivspedagogik. Inom pedagogik utbildningen ingår det en 

kandidatuppsats, en examinationsuppgift på 15hp, som jag nyligen påbörjat. 

Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur muslimska kvinnor blir bemötta inför 

och under en arbetsrekrytering. Hur kunskaper och erfarenheter har tillvaratagits och 

inventerats.    

Det vore en oerhörd stor hjälp för mig om Du ville ställa upp och svara på några frågor 

i en intervju. Intervjun kommer att ta ca en timme och kommer att spelas in. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan någon särskild 

anledning. Tid och plats för intervjun bestämmer vi gemensamt. Din avidentifiering 

garanteras av mig. Det är endast jag som vet vad Du har svarat. Enskilda svar kommer 

inte att redovisas.  

Har Du frågor angående intervjun eller något annat så hör av dig till mig, på telefon 

eller mejl. 

 

Med Vänlig Hälsning Helene Johansson 

PA-programmet Linnéuniversitetet, Växjö 

 

Tel: 070-273 24 17    Handledare: Claudia Gillberg 

Mejl: hjopf08@student.lnu.se  Claudia.gillberg@lnu.se 

  

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

mailto:hjopf08@student.lnu.se
mailto:Claudia.gillberg@lnu.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Namn? 

Familj? 

Hemland? modersmål? 

Är du troende? 

Yrke/utbildning i hemlandet?  

Antal år i Sverige? 

Yrke i Sverige? 

Antal år i yrket?  

 

Identitet:  

Kan du berätta om dig själv? 

Kan du berätta om du någon/några förebilder under din uppväxt? I så fall vem/vilka? 

Hur länge har du burit slöja? 

Varför kom du och din familj till Sverige? 

Hur ser ditt umgänge ut med svenskar? Om du inte har något, vad beror det på? (ex. språket, 

känner ingen, har svårt att ta kontakt) 

Vad är viktigast för dig? Nämn tre saker. (ex. familj, arbete, egna värderingar, ekonomi, hälsan, 

att bli accepterad av samhället)  
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Kunskaper och erfarenheter: 

Vilka kvalifikationer har du med dig i ”ryggsäcken”? 

Kan du berätta om du blev du validerad när du kom till Sverige?  

Kan du berätta om dina upplevelser av arbetssökandet i Sverige. 

Vilka är dina upplevelser av att bära slöja i Sverige? 

Vilka upplevelser har du av att komma in på arbetsmarknaden? 

 

Bemötande: 

Kan du berätta lite om din senaste anställningsintervju. (Eller någon annan) 

Hur blev du bemött? 

Har du någon gång fått några frågor om slöjan under anställningsintervjun? 

Hur påverkar det dig vad omgivningen tycker om att du bär slöja på arbetet? 

Vilken bild tycker du att svenska samhället har av muslimska kvinnan? 

Hur ser du på möjligheter för muslimska kvinnor att få jobb i Sverige? 

 

 

Övrigt: 

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
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