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Abstract 

Anette Lissollas 
Att integrera i det svenska samhället; en undersökning om kvinnor med invandrarbakgrund och deras syn på 
introduktionen och andra faktorer som påverkar inträdet i det svenska arbetslivet och samhället 
C-uppsats Sociologi 15 hp. HT 08 
Akademin för Hälsa och samhälle 
Högskolan Dalarna 
 

The integration policy in Sweden shall encourage individuals to support themselves and take part in society. It shall also 
contribute to equal rights and opportunities for women as well as for men. In Borlänge this has resulted in a program of 
introduction for new arrivals from other countries. However, at the unit responsible for economic support, they have 
discovered that women with immigrant background more often than men seem to have trouble starting or became to an 
ending of the program, which then especially leads women to a long-term dependence for economic support.  

The purpose of this study has therefore been to investigate what factors affect immigrant women’s participation in the 
introduction, and what significance this participation has for their possibilities to become economically self-supporting, 
and integrated into Swedish society. 

Previous research shows that some of the obstacles for the integration of immigrant women can be that they give birth 
to many children, are unskilled or have a low degree of education and that they tend to be living under patriarchal 
gender patterns. Another problem seem to be that some women are not even known as members of the municipalities. 
All of these problems are as well what was shown in my own study.  

I have used theoretical perspectives from Bourdieu, Elias & Scotson, Giddens, Roman and al-Baldawi in my analysis. 
Bourdieu have interesting thoughts about capital, habitus and field, which can help us to understand how individuals are 
being shaped and are given different opportunities to act in a special way or direction. Elias & Scotson describes 
through their study around established and outsiders how the process of integration can take place and what effects that 
can be shown for the opportunities to succeed in that part. Giddens, Roman and al-Baldawi then give us different ways 
to look at the patriarchy and family structures around the world. 

The result of this study shows that the willingness to integrate and be able to take care of your own support for living is 
an important part for the women for succeeding. For the other women, that don’t succeed, it turns out to be just like the 
previous research has been shown. Gender patterns, many children and a low or no education skill all seems to be part 
of the issue. It is also suggested that the generosity of the Swedish welfare system might hinder rather than help some 
immigrant women to become integrated into Swedish society.  

 

Keywords: Women with an immigrant background, integration, capital and habitus, established and outsiders, family 
structures. 

 



Sammanfattning 

Integrationspolitiken i Sverige bygger på att individer särskilt skall inriktas mot egenförsörjning och delaktighet i 
samhället samt stå för lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. I Borlänge har detta utmynnat i ett 
introduktionsprogram för nyanlända till kommunen där bland annat svenska för invandrare (SFI) och 
samhällsorientering ingår. Vid den enhet som har hand om utbetalning av försörjningsstöd har man dock 
uppmärksammat att ett flertal kvinnor tycks ha svårt att påbörja eller avsluta introduktionsinsatser och därför blir 
långvarigt beroende av försörjningsstöd.  

Denna uppsats har sin utgångspunkt i ovanstående och är en studie kring kvinnor med invandrarbakgrund och deras syn 
på introduktionsprogrammets betydelse för möjligheten att bli självförsörjande och delaktig i det svenska samhället. 
Syftet har även varit att ta reda på vilka andra faktorer utöver introduktionen som kan vara betydelsefulla för kvinnorna 
i detta avseende samt om det finns faktorer som påverkar kvinnornas benägenhet att delta i introduktionsinsatser 
överhuvudtaget. Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod med fenomenologisk ansats där 
semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex kvinnor från olika länder i världen.  

Tidigare forskning visar på olika hinder kring kvinnor och deras introduktion där de tenderar att hamna i en sämre 
situation på grund av att de föder många barn, är lågutbildade och lever i könsrollsmönster som följt med från 
hemlandet. Ett annat problem kan vara att de inte är kända för kommunerna. Detta stämmer också till stor del överens 
med det som framkommit i min egen empiri.  

I min analys har jag med hjälp av Bourdieu och hans tankar kring kapital, fält och habitus tittat på hur individer kan 
formas på olika sätt och ges olika möjligheter. Jag har tagit del av Elias & Scotsons tankar kring etablerade och 
outsiders för att beskriva hur integrationsprocessen kan se ut och påverka möjligheterna för invandrare. Slutligen har jag 
med hjälp av Giddens, Roman och Al-Baldawi tittat på vad de har att säga om familjestrukturer.  

Resultatet visar att den egna bakgrunden tillsammans med en vilja att integreras i det svenska samhället och kunna klara 
sin egen försörjning tycks vara drivande för de kvinnor som lyckas. För övriga kvinnor kan det, precis som tidigare 
forskning redan visat, handla om familjestruktur, barnafödande och låg utbildningsnivå. Men det framkommer också att 
det kan vara så att ett alltför generöst bidragssystem ibland stjälper snarare än hjälper invandrare att bli integrerade i 
samhället.    

 

Nyckelord: Kvinnor med invandrarbakgrund, integrering, introduktion, kapital och habitus, etablerade och outsiders, 
familjestrukturer. 
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1. INLEDNING 

Inledningsvis vill jag presentera bakgrund inklusive tidigare forskning och min egen 
förförståelse. Därefter följer i tur och ordning syfte, frågeställningar samt avgränsningar och 
begreppsförklaringar. Slutligen kommer en kort disposition över uppsatsen upplägg. 

1.1 BAKGRUND 
Tidigare har arbetskraftsinvandring varit den vanligaste formen av invandring till Sverige. De 
senaste femton åren kan man dock se att en förändring har skett och flyktinginvandring och 
invandring på familjeanknytning är nu de mest dominerande (Goldberg 2005 s. 251ff). 
Ansvaret för flyktingmottagandet har legat hos Integrationsverket som bildades 1998 fram till 
och med juni 2007 då det lades ned och Migrationsverket övertog ansvaret för 
flyktingmottagandet (Migrationsverket).  

Integrationspolitiken bygger på propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik (Proposition 1997/98:16). Där säger man bland annat 
att det integrationspolitiska arbetet ska vara särskilt inriktat mot att ge stöd till individers egen 
försörjning, deras delaktighet i samhället och lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och 
män (ibid s. 1). Det huvudsakliga syftet med introduktionsprogrammen är att ge kunskaper 
om det svenska samhället, det svenska arbetslivet och det svenska språket (ibid s. 82).  

I Borlänge kommun har detta utmynnat i ett introduktionsprogram vid Integrationsenheten där 
man säger att ”Introduktionen ska ge en god start och grund för den fortsatta integrationen 
genom inriktning mot egenförsörjning och delaktighet i samhället” (Borlänge kommun: 
Introduktion för nyanlända). I introduktionsprogrammet ingår undervisning i svenska språket, 
svenska för invandrare, samhällsorientering, språk- och yrkesinriktad praktik, validering av 
yrkeskunnande och annan kompetens, stöd för god hälsa och rehabilitering, familjesocialt 
stöd samt stöd till barn och ungdom i samråd med förskola och skola. Deltagare i 
introduktionsprogrammet kan få bidrag till sin försörjning i form av introduktionsersättning 
och introduktionsprogrammet bedrivs på heltid under två år (ibid). 

Min uppfattning är att hushåll med invandrarbakgrund förekommer i stor utsträckning inom 
socialtjänsten i Borlänge. Bland dessa hushåll har det även visat sig att kvinnor tycks ha 
svårare än män att komma ut i egen försörjning samt att de också i lägre utsträckning än män 
deltar eller har deltagit i introduktionsinsatser av olika anledningar. Av resultatredovisning för 
2007 från Integrationsenheten och enheten för Försörjningsstöd och rehabilitering i Borlänge 
kommun (Resultatredovisning, Borlänge Kommun) framgår att: 

− Bland kvinnorna är det ca 50 % som inte har uppnått någon nivå eller påbörjat SFI-
studier i jämförelse med ca 11 % av männen.  

− Närmare 80 % av kvinnorna är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd jämfört 
med ca 70 % av männen.  

− Kvinnorna är med sina ca 6 % föräldralediga i högre utsträckning än de ca 3 % av 
männen som har föräldrapenning.  

− För ca 20 % av de arbetslösa kvinnorna är det inte aktuellt att vara inskriven på 
arbetsförmedlingen i jämförelse med ca 4 % av männen. 

I Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik 
(Proposition 1997/98:16) saknas ett perspektiv som specifikt visar på kvinnors situation. Detta 
har istället uppmärksammats i en utvärdering som gjorts kring de nyanlända invandrarna i ett 
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30-tal kommuner och deras introduktionsverksamhet 2001 (Integration – var god dröj 2004). 
Utvärderingen ser till introduktionens insatser, metoder och resultat i förhållande till de 
nationella målen. Man menar där att män generellt sett får en bättre och mer innehållsrik 
introduktion än kvinnor, att utbildningsnivån är en faktor där könsskillnader finns och att det 
är vanligare att introduktionens start fördröjs för kvinnor än för män. Som exempel är 43 % 
av kvinnorna lågutbildade samtidigt som de saknar yrkeserfarenhet från hemlandet i 
jämförelse med männen där siffran är 15 % och männen deltar också oftare i arbetspraktik 
eller liknande i kombination med undervisning i svenska. Att introduktionsstarten fördröjs, 
eller att uppehåll i introduktionen uppstår, uppges bero på att kvinnorna väntar på barnomsorg 
för sina barn, är gravida eller föräldralediga.  Kvinnorna uppges också i större utsträckning än 
män vara okända för kommunerna vilket också bidrar till att de inte erbjuds 
introduktionsinsatser. Som förklaring menar man förutom detta också att det kan finnas 
strukturella skillnader som till exempel könsrollsmönster som följer med från hemlandet 
(ibid).  

Något som rapporten Av egen kraft: invandrade kvinnors berättelse om inträdet i det svenska 
(Gustavsson 2006) avser att uppvisa är vad några kvinnor själva önskar av den kommunala 
flyktingintroduktionen och vilka hinder och stödjande faktorer som de kan se. Studien bygger 
på hur kvinnor med flyktingbakgrund själva beskriver sin introduktion. Avsikten med studien 
har varit att bidra till kunskapsutveckling och man har fört ett arbete tillsammans med 
flyktingsekreterare och andra som kommer i kontakt med invandrade kvinnor vid 
socialtjänsten inom nordvästra Stockholm. Kvinnornas egna strategier och drivkrafter tycks 
vara av stor vikt medan de samhälleliga instanserna inte tycks vara till lika stor hjälp. Språket 
uppges vara nyckeln till framgång och studier har prioriterats högt av kvinnorna, även om det 
har skett på inverkan av familjelivet, samtidigt som de varit överens med sina män om hur 
prioriteringar bör se ut för familjen. Kvinnorna har satt upp egna mål och inte låtit landsmän 
med lägre ambitioner få agera förebild och de har haft en önskan om att kunna klara sig utan 
bidrag. Att kvinnorna uppnår en annan självständighet och en ny syn på den egna rollen som 
kvinna i jämförelse med sitt hemland uppges också vara betydelsefullt (ibid).  

Studien Primärintegration och bidragsberoende (Diaz 1997) avser att belysa aspekter som är 
av vikt avseende den integrationsprocess som sker under de första åren i Sverige (ibid s. 5). 
Man har funnit att det finns ett samband mellan primärintegration och en rad variabler. 
Variablerna som ingår i studien är bland annat språkinlärning och utbildningskompetens. Det 
framkommer att kvinnorna är mer bidragsberoende än männen och att flyktingar från Somalia 
och Irak tenderar att vara beroende av bidrag i högre utsträckning än andra nationaliteter. 
Utbildningsnivån spelar roll för huruvida individen blir bidragsberoende eller inte liksom 
huruvida man lyckas lära sig det svenska språket eller ej (ibid s. 85ff).  

Det finns också forskningsresultat (Persson 2006), där man haft för avsikt att undersöka 
jämställdhetsarbete inom introduktionsinsatser, som visar att skillnaden kan vara betydande 
mellan kvinnors och mäns möjligheter att delta i dessa. Kvinnorna faller oftare 
utanförintroduktionen och de är självförsörjande i lägre utsträckning än män. Eftersom de mål 
som finns för introduktionen är att individen ska ha 

”…kunskaper om samhällets grundläggande demokratiska värderingar såsom människors lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt om jämställdhet och barns rättigheter.” (ibid 
Förord) 

så är det av stor vikt att man kan ge ett individuellt anpassat stöd till en kvinna eller man och 
inte till invandrare som en heterogen grupp. De intervjuade kvinnorna uppgav att jämställdhet 
ingick i den allmänna samhällsinformationen samt genom SFI. Ämnen som var aktuella var 
till exempel händelser i vardagslivet, våld mot kvinnor och att kvinnor uppmuntrades till 
förvärvsarbete samt att ta körkort. Ett problem tycks vara att man inte ser individer utan 
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istället sammanfogar deltagarna i introduktionsinsatser med deras ursprung, kultur, religion 
eller språk till exempel. Man menar att det är svårt att få ut kvinnor i arbetslivet då de saknar 
yrkesutbildning och hellre vill ta hand om sin familj och sköta hushållet. Särskilt lågutbildade 
kvinnor uppfattas vara underställda sina män, släktingar eller kultur och hindras av detta att 
delta i utbildning eller ett liv utanför hemmet. Kunskap om olika rättigheter som ges under 
utbildningar öppnar dock upp för nya möjligheter för kvinnorna (ibid). 

Av den tidigare forskning (Integration var god dröj 2001, Gustavsson 2006, Diaz 1997, 
Persson 2006 m.fl.) som finns kring kvinnors deltagande i introduktionsinsatser så 
överensstämmer mycket med den bild som jag själv har. Barnafödande, väntan på 
barnomsorg, familjestruktur, utbildningsnivå, fysisk och psykisk ohälsa etc. är samtliga 
faktorer som jag tror kan påverka kvinnors bristande introduktion. Min uppfattning är att 
möjligheterna till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället dessutom försvåras 
av den bristande delaktigheten i introduktionsinsatser.  

1.2 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar deltagandet i 
introduktionen avseende sex kvinnor med invandrarbakgrund, samt vilken betydelse 
deltagandet har för dessa kvinnors möjlighet att bli självförsörjande och delaktiga i det 
svenska samhället. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

− På vilket sätt har introduktionen betydelse för kvinnor med invandrarbakgrund 
gällande att nå egen försörjning och delaktighet i samhället enligt de tillfrågade 
kvinnorna?  

− Vilka andra faktorer kan påverka möjligheten till integration avseende kvinnor med 
invandrarbakgrund enligt de tillfrågade kvinnorna? 

− Vilka faktorer kan inverka på benägenheten att delta i introduktionen avseende 
kvinnor med invandrarbakgrund enligt de tillfrågade kvinnorna? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Denna studie genomförs delvis på uppdrag av en arbetsgrupp inom Integrationsenheten och 
enheten för Försörjningsstöd och rehabilitering vid Borlänge kommun gällande kvinnor med 
invandrarbakgrund och deras integration. Jag har därför valt att avgränsa mitt område och 
urval till kvinnor med invandrarbakgrund som bor i Borlänge.   

Den tidsram som jag har till mitt förfogande har fått mig att ytterligare begränsa antalet som 
tillfrågats om deltagande i intervju till sex kvinnor, varav samtliga tackat ja till medverkan.  

1.5 BESKRIVNING AV VISSA FÖREKOMMANDE BEGREPP 

1.5.1 Introduktion för den som kommer till Sverige som flykting 

Enligt de nationella mål som finns gällande nyanlända flyktingar och invandrare till Sverige 
så skall dessa erbjudas introduktionsinsatser (Proposition 1997/98:16). I Borlänge kommun 
har detta utmynnat i ett introduktionsprogram där man säger att ”introduktionen ska ge en god 
start och grund för den fortsatta integrationen genom inriktning mot egenförsörjning och 
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delaktighet i samhället”. Introduktionsprogrammet är inriktat mot undervisning i svenska 
språket genom svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, språk- och yrkesinriktad 
praktik, validering av yrkeskunnande och annan kompetens. Programmet ska också ge stöd 
för god hälsa och rehabilitering, familjesocialt stöd samt stöd till barn och ungdom i samråd 
med förskola och skola (Borlänge kommun: Introduktion för nyanlända).   

1.5.2 Introduktion för den som kommer till Sverige genom anknytning 

De invandrare som kommer till Sverige genom anknytning till någon annan erbjuds inte 
automatiskt att delta i kommunens introduktionsprogram (Borlänge kommun: Introduktion för 
nyanlända). Istället så får de själva kontakta kommunen för att efterfråga introduktionsinsatser 
i form av t.ex. svenska för invandrare (SFI).   

1.5.3 Introduktionsersättning 

Introduktionsersättning kan beviljas från en kommun till den som fått uppehållstillstånd efter 
att ha varit registrerad vid flyktingförläggning eller som har kommit till Sverige på 
anknytning till en annan utlänning. Det sistnämnda gäller dock endast om personen i fråga 
ansöker om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som man har anknytning till 
togs emot i kommunen (Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar).  

1.5.4 Egen försörjning 

Enligt socialtjänstlagen har den som inte kan tillgodose sina behov på egen hand rätt till 
försörjningsstöd för att möjliggöra en skälig levnadsnivå (Socialtjänstlagen 2001:453). Egen 
försörjning i denna uppsats avser att individen har sin försörjning ordnad på annat sätt än 
genom försörjningsstöd.  

1.5.5 Delaktighet i det svenska samhället 

Att uppnå delaktighet i det svenska samhället syftar till att invandrare som kommer till 
Sverige till stor del1 har samma rättigheter som svenska medborgare. Individen ska ha 
möjlighet att delta i det svenska samhället på samma villkor som infödda svenskar. För att ha 
möjlighet att utnyttja dessa rättigheter krävs dock kunskap och information om samhället i 
Sverige, vilket introduktionsprogram har för avsikt att ge i form av samhällsinformation. 
Individens materiella levnadsvillkor och levnadsförhållanden har också betydelse för 
möjligheten till delaktighet. (Prop. 1997/98:16) 

1.6 DISPOSITION 
Kapitel ett innehåller bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar, beskrivning av 
förekommande begrepp och disposition.  

Kapitel två avhandlar den teoretiska referensram som används i uppsatsen.  

Kapitel tre tar upp metod innehållande val av datainsamlingsmetod, urval, tillvägagångssätt 
samt metodologiska och etiska reflektioner.  

Kapitel fyra presenterar den empiri som framkommit ur genomförda intervjuer. 

Kapitel fem innehåller analys där teorier tillämpas på empiri. 

                                                
1 Ett viktigt undantag är till exempel rösträtt vid riksdagsval. (Prop. 1997/98:16)  
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Kapitel sex avhandlar slutdiskussion innehållande egna reflektioner samt förslag till fortsatta 
studier.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Min teoretiska referensram utgår från Bourdieu (1993) och hans diskussion kring kapital, 
habitus och fält då min uppfattning är att dessa faktorer är styrande över hur våra liv ser ut 
och vilka möjligheter vi har till förändring. Elias & Scotson (1999) beskriver hur bilden kan 
se ut då nykomlingar, outsiders, vill etablera sig i ett område och vilka hindrande faktorer som 
kan finnas att överbrygga. De sociala strukturerna inom familjen kan också se ut på olika sätt 
och skilja sig från varandra beroende på varifrån man kommer, vilket Giddens (2003), Roman 
(2004) och al-Baldawi (2003) beskriver.  

2.1 KAPITAL, HABITUS OCH FÄLT 
Bourdieu (1993) studerar ett folk, kabylerna, och upptäcker att de genom heder och ära har 
skapat en symbolisk ekonomi utan att själva vara medvetna om det. Genom att veta hur man 
bör utbyta gåvor, bete sig vid blodshämnd eller utmana varandra så har man samtidigt ett 
symboliskt kapital. Symboliskt kapital är därigenom någonting som kan anses ha ett värde 
bland sociala grupper (ibid s. 11f). Beroende på vilken hedersställning man har bestämmer 
sedan hur motsättningar mellan individer eller grupper ska hanteras. Man är inte medveten om 
det symboliska kapitalet inom gruppen, utan det är något som bara sker till synes utan särskild 
menad avsikt för den berörda eller avsikt att påvisa vilken hierarkisk ställning man har (ibid s. 
23ff).  

”Inte nog med att de regler som gäller för männen skiljer sig från de regler som gäller för 
kvinnorna […]. Dessutom kan hederns bud, som tillämpas direkt på det särskilda fallet och 
varierar beroende på situationen, på intet sätt göras universella. Samma kod påbjuder motsatt 
uppförande inom olika sociala fält: å ena sidan finns regler som styr relationerna mellan 
släktingar eller, mer allmänt, alla sociala relationer som har släktskapen som modell […], å 
andra sidan finns regler som är giltiga i relationer med främlingar.” (ibid s. 61) 

Kulturellt kapital kan ses som tillgångar i någon form som kan användas i kampen om makt, 
prestige och pengar. Här har kunskap en stor betydelse – att man har koll på hur samhället är 
uppbyggt och hur man ska föra sig rent allmänt inom sitt eget område. Genom att vara 
eftersökt eller viktig inom sitt område kan man ytterligare höja det kulturella kapitalet. I sina 
studier om amatörfotografer och franska modehus lyfter Bourdieu (1993) fram vikten av ett 
kulturellt kapital. Genom att ta till sig olika kulturella områden avser till exempel studenter att 
skaffa sig en annan position i samhället. Dock så visar det sig att det även krävs ett visst mått 
av förkunskaper och tidigare kulturell bakgrund för att till fullo lyckas (ibid s. 14f). En 
yrkesfotograf vet hur man agerar kring fotograferandet (ibid s. 68) och bland modehusen ses 
stora modeskapares namn vara nyckeln till framgång (ibid s. 83ff), vilka båda står för olika 
kulturella kapital. Samtidigt så leder det kulturella kapitalet också till olika möjligheter att 
tillskansa sig ekonomiskt kapital och dessa kan således ha en nära relation till varandra i 
många avseenden (ibid s. 83ff).  

Socialt kapital handlar om att underlätta för sig själv genom att ha de rätta sociala kontakterna 
med andra aktörer i samhället. Det gäller att bli accepterad inom det fält man verkar inom och 
det gäller att ha de rätta kontakterna för att kunna hålla sig kvar där man är. Ett sätt är att 
genom fotografier visa vilka man hör samman med och det öppnar också upp för jämförelser 
mellan olika familjer (ibid s. 70f). Det sociala kapitalet kan handla om släkt och vänner såväl 
som andra personkontakter. Om man saknar ett socialt kapital kan det bli svårt att upprätthålla 
sitt kulturella kapital (ibid s. 280). För vissa yrkesgrupper där man visserligen har ett både 
kulturellt och ekonomiskt kapital, men inte har möjlighet att agera inom det ekonomiska fältet 
kan man ändå genom materiella och kulturella medel tillförsäkras ett socialt kapital av 
kontakter som kan vara bra att ha till hands vid olika tillfällen (ibid s. 279f). 
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Habitus formas enligt Bourdieu (1993) utifrån vilket kapital man har och vilka sociala 
betingelser man lever under. Det kan förklaras som vanor och dispositioner som är inristade i 
kropp och sinne. En individs sociala position eller livsstil avgörs således av dennes habitus 
som samtidigt också är en bidragande faktor till att strukturer ständigt återskapas (ibid s. 
12ff). 

”Å ena sidan är agenterna inte fullt ut definierade av de egenskaper som de besitter vid en given 
tidpunkt, egenskaper förvärvade under betingelser som lever kvar i habitus […]. Å andra sidan 
är relationen mellan startkapital och det kapital man senare skaffat sig, eller […] mellan den 
ursprungliga och den aktuella positionen i det sociala rummet, en statisk relation av mycket 
varierande styrka.” (ibid s. 263f) 

Bourdieu (1993) påstår att det finns ett starkt samband mellan vilken social position en 
människa har och vilken disposition denne kommer ifrån. När en individ förflyttar sig mellan 
sociala rum så påverkas man av sitt habitus som också ger en sannolikhet att man hamnar i en 
liknande situation efter sin förflyttning. Det händer att individer byter från en position till en 
annan, vilket till exempel kan ske utifrån kollektiva eller individuella händelser som krig, kris, 
möten, eller förbindelser. Trots detta så drar Bourdieu (1993) slutsatsen att startpunkten med 
stor sannolikt avgör vilken ändstation en individ kommer att nå, beroende av sin position och 
levnadsbana (ibid s. 265).  

Ett fält definierar Bourdieu (1993) som något gemensamt som människor samlas kring, tror 
på och strider om. Vad som är värdefullt inom fältet är alltid värt att stridas för och intresset 
ligger både hos dem som redan är etablerade inom fältet och nykomlingar (ibid s. 16f). Det är 
fältet i sig självt som avgör vad som är relevant och vad som krävs avseende kapital för att 
man ska beredas tillträde till arenan (ibid s. 170). 

”Det är fältets specifika logik – logiken för det som där står på spel och det slag av kapital som 
där fordras för deltagande i spelet – som styr de egenskaper genom vilka förhållandet mellan 
klassen och praktiken upprättas.” (ibid s. 269) 

En människas kapital kan enligt Bourdieu förstås som något symboliskt, kulturellt och socialt. 
Dessa kapital är avgörande för vilket eller vilka fält man verkar inom och är också avgörande 
för en individs habitus (ibid).  

2.2 ETABLERADE OCH OUTSIDERS 
Etablerade och outsiders (Elias & Scotson 1999) bygger på en undersökning om ett samhälle, 
Winston Parva, där den sociala strukturen mellan tre olika områden, i boken benämnda som 
zoner, undersöks. Den stora skillnaden mellan zonerna är att zon 1 och zon 2 betraktas som 
äldre områden med etablerad befolkning medan zon 3 ses som ett ”nyare” område med 
nykomlingar, outsiders. Hur länge man har bott i området blir således en faktor som påverkar 
gruppernas ställning i byn (ibid s. 9f). 

Sammanhållningen inom zon 2 bidrar till ett socialt tryck och en social kontroll som ser till att 
upprätthålla positiva föreställningar och attityder mot den egna gruppen och negativa dito mot 
befolkningen inom zon 3. På samma gång tillåts också en ”finare” minoritet bli norm för zon 
2 medan den problembild som finns hos en minoritet inom zon 3 får bli norm för dem (ibid s. 
13f). De traditioner och regler som zon 2 har byggt upp stänger ute dem som inte anpassar sig 
till detta. Att individerna i zon 3 var rotlösa och kom från olika ställen försvårade ytterligare 
deras situation då de inte heller hade samma möjligheter att ordna en egen sammanhållning 
(ibid s. 26f).  

Den sociala sammanhållningen i zon 2 bygger på aktiviteter i lokalföreningar där skvallret får 
en stor betydelse för att hålla koll på varandra, utöva social kontroll. Genom medlemskap och 
aktiviteter knyts familjerna närmare varandra och det faktum att man känner varandra väl 
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försvårar ytterligare för nytillkomna, outsiders, att komma med i gemenskapen (ibid s. 56ff). 

Inom zon 2 finns en stegvis statushierarki där den som följer gällande normer samtidigt ges 
tillträde till olika gemenskaper och högre positioner inom byn. Samtidigt så riskerar man att 
straffas eller tillskrivas en lägre status om man inte följer normerna (ibid s. 44ff). 

Om man ser på zonerna ur ett historiskt perspektiv så har zon 2 funnits i Winston Parva under 
lång tid och därigenom byggt upp en gemenskap med normer som förts vidare över tid. Zon 3 
är ett område som tillkommit betydligt senare där man saknar detta och innevånarna blir 
isolerade både socialt och geografiskt (ibid s. 13, 28, 52ff).  

Maktskillnaden mellan zon 2 och 3 består i att de har olika organisationsgrad och 
normbildningen har också bidragit till tydliga normer i zon 2 (ibid). 

2.3 FAMILJESTRUKTUR 
Enligt Giddens (2003) så värderas mansrollen högre än kvinnorollen och i de flesta kulturer är 
det mannen som svarar för det huvudsakliga försörjningsansvaret medan kvinnan har ansvaret 
för hem och familj. Feministiska sociologer har konstaterat att familjen visserligen har blivit 
alltmer jämlik i sitt förhållande till roller och ansvarsområden, men att fakta kvarstår att 
kvinnor ändå har det fortsatt huvudsakliga ansvaret för barn och hem (ibid s. 172).  

Parsons ser det funktionella i en uppdelning mellan kvinnor och män där kvinnorna står för ett 
känslomässigt välbefinnande för hela familjen medan männen sköter familjens försörjning. 
Han nämner mannens roll som ”instrumentell” och kvinnans roll som ”expressiv”, vilka 
samtidigt får stå för att förhindra att konflikter uppstår mellan yrkes- och familjeliv. 
Motsättningar mellan de värdesystem som återfinns inom familj och ekonomi är till gagn 
genom detta då arbetsmarknadens krav på rörlighet så väl som familjens behov av stabilitet 
tillgodoses genom uppdelningen mellan könen. Parsons menar vidare att även om det 
förekommer att kvinnan arbetar så är mannen fortfarande den huvudsakliga familjeförsörjaren 
då kvinnorna ofta är lågavlönade och arbetar deltid. Kvinnans roll får därför ses som mer 
hemma inom familje-, hustru- och modersrollen även om yrkesutövande förekommer (Roman 
2004, s. 32ff). 

Al-Baldawi (2003) beskriver familjestruktur utifrån den patriarkaliska modellen som uppges 
vara dominerande i Mellanöstern, Nordostafrika och delar av Asien. Fadern i familjen är den 
som har makten bland annat genom att ha det ekonomiska ansvaret och stå för familjens 
försörjning. Kvinnans roll är i första hand att föda barn och ta hand om hemmet (ibid s. 
110ff). Skillnader för kvinnans roll kan dock föreligga beroende på om man bor i en liten stad 
eller by eller om man bor i en större stad. Det är mer vanligt förekommande att även kvinnan 
är förvärvsarbetande om man bor i städerna och att hon därigenom också får en mer jämlik 
position i familjehierarkin (ibid s. 114f). 

I början av 1960-talet var det fortfarande vanligt i Sverige att kvinnan stannade i hemmet när 
hon hade gift sig och endast en fjärdedel av kvinnorna hade då ett förvärvsarbete. År 1990 
hade den siffran ökat till 86 % (Roman 2004, s. 15).  

Al-Baldawi (2003) lyfter fram ett problem som kan uppstå när en familj emigrerar från ett 
patriarkaliskt samhälle som ovan till ett land som Sverige där en helt annorlunda 
familjestruktur råder. Att den egna individen ges en stor roll och tillåts ta plats samtidigt som 
familjen bygger på jämlikhet mellan könen kan bidra till att konflikter uppstår och i värsta fall 
maktutövning inom familjen (ibid s. 116). 
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3. METOD 

Här kommer en presentation av hur jag har gått till väga genom min undersökning. Val av 
datainsamlingsmetod följs upp med en beskrivning av urvalsprocess och tillvägagångssätt för 
datainsamling. Därefter följer metodologiska och etiska reflektioner.   

3.1 VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 
Denna undersökning bygger på en kvalitativ forskningsmetod vilket i detta fall avser att 
tonvikten ligger på hur individerna själva uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman 
2002 s. 35). 

Undersökningen har en fenomenologisk ansats, vilket innebär att jag har haft för avsikt att 
lägga bort förutfattade meningar och uppmärksamma andra individers sätt att se på de 
fenomen som jag avser att undersöka. Genom fenomenologin kan jag också möjliggöra en 
tolkning av det som kommer fram som jag från början saknade erfarenhet ifrån (Bjurwill 1995 
s. 49).   

3.2 URVAL 
Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval utifrån att de personer som jag önskar komma i 
kontakt med för mina intervjuer är kvinnor med invandrarbakgrund och det inte finns några 
offentliga register eller andra listor över dessa kvinnor specifikt. En möjlighet att komma i 
kontakt med dessa kvinnor var genom den arbetsgrupp som efterfrågat studien då de genom 
sina tidigare eller aktuella kontakter med individerna haft möjlighet att tillfråga dem om 
medverkan. En faktor som kan vara avgörande för ett bekvämlighetsurval är tillgängligheten 
för individer som kan vara svåra att få tag på enligt boken Samhällsvetenskapliga metoder 
(Bryman 2002, s. 312 f). 

En ytterligare faktor som har påverkat mitt tillämpande av bekvämlighetsurval är att den 
arbetsgrupp som har efterfrågat undersökningen uppgett att de själva måste stå för en första 
kontakt och tillfrågande om medverkan utifrån den sekretess som råder kring kvinnornas 
uppgifter. Boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2002) uppger att 
bekvämlighetsurval kan vara ett resultat av att restriktioner i form av att till exempel 
organisationen kräver att få välja ut intervjupersoner (ibid s. 312f).  

Enligt Bryman (2002) så innebär ett bekvämlighetsurval att vissa personer har större chans än 
andra att komma med i urvalet, men att resultatet ändå kan vara till hjälp för fortsatt forskning 
(ibid s. 114f). Min bedömning är utifrån de omständigheter som råder att ett 
bekvämlighetsurval ändå får anses vara en passande form för min studie då målgruppen är 
svår att nå på annat sätt samt att resultatet både kan bidra till en ökad förståelse kring kvinnor 
med invandrarbakgrund och deras integration och vara till hjälp för fortsatt forskning kring 
området. 

Arbetsgruppen har valt ut kvinnor som de tror kan tillföra intressanta aspekter till 
undersökningen utifrån deras nuvarande situation och tidigare bakgrund. Samtliga kvinnor 
deltar eller har deltagit i introduktionsinsatser av något slag och har nått egen försörjning eller 
är på god väg att bli självförsörjande. I urvalsprocessen har arbetsgruppen även tagit hänsyn 
till lämplighet avseende eventuella etiska aspekter.  

Min förförståelse från arbetsgruppen var att urvalet skulle bestå av både kvinnor som inte nått 
egen försörjning eller blivit integrerade i samhället samt kvinnor som är integrerade och 
självförsörjande, vilket har påverkat utformningen av intervjuguide och informationsbrev med 
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mera. Urvalet visade sig dock efter intervjuernas genomförande avse kvinnor som samtliga 
var självförsörjande eller i nära antågande att så bli. Jag valde då att ändå bygga vidare på min 
undersökning som genomförts utifrån de tidigare formulerade dokumenten, men med vissa 
förändringar i övrigt i uppsatsens innehåll utifrån de nya förutsättningarna som uppstod. 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2). 
Enligt boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2002) så beskrivs uttrycket kvalitativ 
intervju av de flesta som intervjuer av både semistrukturerat och ostrukturerat slag (ibid s. 
127). Min uppfattning är att en semistrukturerad intervjuguide är lämplig då jag önskar få veta 
vad informanterna själva anser om de frågor som jag har, samtidigt som jag vill lämna mina 
egna förutfattade meningar utanför och inte låta dessa påverka informanterna. Ett annat 
alternativ hade kunnat vara djupintervjuer (Bryman 2002 s. 127). Min erfarenhet som 
intervjuare, användandet av tolk i vissa intervjuer samt tidsaspekten lämnar dock större 
utrymme för den semistrukturerade intervjun.   

Den intervjuguide som jag utarbetat och använt mig av innehåller frågor som är relevanta för 
syftet och frågeställningen i min studie. Intervjuguiden har ett upplägg av frågor där den 
första delen innehåller frågor av mer öppnande karaktär, nästkommande delar är mer inriktade 
mot de centrala frågeställningarna och till sist en del av mer allmän karaktär som avslutning. 
Detta upplägg rekommenderas i boken Intervju som metod (Dalen 2008) där författaren 
omnämner det som ”områdesprincipen” (ibid s. 31).     

Handläggare vid Integrationsenheten samt Försörjningsstöd och rehabilitering har tagit en 
första kontakt med de sex kvinnorna som då har tillfrågats om intresse att delta i studien. 
Samtliga kvinnor tackade ja, varvid jag själv fått kontaktuppgifter för att boka in tider för 
intervjuer samt ge vidare information kring studiens innehåll, etiska regler och att intervjun 
spelas in på ljudfil. Informationen delgavs också samtliga kvinnor vid intervjutillfället genom 
ett informationsbrev (Bilaga 1) att behålla.  

Intervjuerna har genomförts i en lånad lokal eller i informantens egen bostad i de fall som 
informanten så har önskat. Meningen var att intervjuerna skulle hållas på en neutral plats, 
avskärmad från de myndighetspersoner som i ett första skede kontaktat kvinnorna. Detta för 
att ytterligare tydliggöra att handläggarnas roll endast varit att förmedla kontakten och att de 
uppgifter som informanterna väljer att lämna ej kommer att påverka en eventuell fortsatt eller 
framtida kontakt med respektive myndighet. Varje intervju har spelats in på ljudfil, som sedan 
har transkriberats senast dagen efter intervjutillfället. Detta möjliggör att återgivningen av 
samtalet blir det bästa möjliga (Dalen 2008, s. 69). Bryman (2002) menar att inspelning av 
intervjuer ”underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt” (ibid s. 310). Han säger 
också att inspelning kan vara till hjälp för vårt minne samtidigt som våra ”intuitiva och halvt 
omedvetna tolkningar av det som människor säger under en intervju kan kontrolleras” (ibid s. 
310). Jag har efter varje intervju gått igenom mötet för mig själv och noterat eller lagt på 
minnet sådant som kan vara av betydelse. Till exempel huruvida jag har uppfattat att 
informanten har känt sig bekväm i situationen och om denne har visat något med sitt 
kroppsspråk och om närvarande av tolk kan ha haft någon inverkan på det som sades i 
förekommande fall. Dalen (2008) kallar detta för ”[…] anteckningar om icke-verbalt beteende 
och egna iakttagelser under intervjun” (ibid s. 67). 

Det insamlade materialet har systematiskt gåtts igenom, kodats, för att bland annat finna 
viktiga teman utifrån de frågeställningar som jag har för avsikt att besvara i min 
undersökning. Tematisering är för övrigt en mycket använd presentationsform enligt Dalen 
(2008). Resultatet har sedan kopplats samman med ett antal teorier för att uppnå en ökad 
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förståelse för det som har kommit fram genom intervjuerna. I boken Intervju som metod 
(Dalen 2008) menar man att ny insikt och förståelse kan utvecklas när egen empiri, forskare 
och existerande teori möts (ibid s. 96), vilket också är en del av avsikten med denna studie.  

Genom den kvalitativa analysen har man goda möjligheter att efter en första analys generera 
nya frågor för ytterligare kunskap i ännu en analys och så vidare för att eventuellt uppnå en 
ännu djupare förståelse för det man undersöker (Bryman 2002). Dock så är detta inte rimligt 
att genomföra utifrån den tidsaspekt som står till förfogandet på denna nivå.    

De informanter som deltagit i undersökningen är samtliga kvinnor i arbetsför ålder och de 
kommer ursprungligen från utomnordiskt land i Europa, Afrika och Asien. Samtliga har 
deltagit i introduktionsinsatser i någon form. Intervjuerna har tagit mellan 45-140 minuter att 
genomföra inklusive välkomnande, presentation av mig själv och i förekommande fall tolk, 
genomgång av informationsbrev samt avslutande reflektioner etc.  

Enligt Dalen (2008) så kan det finnas behov av att använda tolk när informanten inte har 
tillräckliga kunskaper i det språk som intervjun förs (ibid s. 34). Vid två av intervjuerna har 
tolk av denna anledning varit behjälplig vid genomförandet.  

3.4 METODOLOGISKA REFLEKTIONER  
Validitet och reliabilitet anses av vissa författare höra hemma inom den kvantitativa 
forskningen och att man inom kvalitativa studier istället bör bedöma och utvärdera sina 
undersökningar genom andra alternativ (Bryman 2002). Det man istället föreslår är 
trovärdighet i form av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (ibid s. 45f).  

Tillförlitlighet och överförbarhet är närmast jämförbart med intern respektive extern validitet 
och handlar för tillförlitlighetens del om hur troliga eller sannolikt ett resultat är och för 
överförbarheten huruvida det är möjligt att använda resultatet i andra kontexter. Pålitlighet är 
närmast att likna med reliabilitet och handlar om huruvida det är troligt att man får ett 
liknande resultat om man genomför undersökningen vid ett annat tillfälle. Konfirmering 
slutligen kan liknas med objektivitet, huruvida forskaren har kontroll på sina värderingar, och 
att undersökningen inte påverkas av dessa på något avgörande sätt (Bryman 2002, s. 46). 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Jag har strävat efter att uppmärksamma huruvida respondenterna har besvarat frågorna på ett 
trovärdigt och genuint äkta sätt, vilket kan ses som en indikator för undersökningens 
tillförlitlighet. Samtliga respondenter har också meddelat att de valt att ställa upp i denna 
undersökning för att de anser att det är ett viktigt område som berörs och att de har mycket 
som de gärna vill berätta kring detta.  

Vid användning av tolk menar Dalen (2008) att det är viktigt att tolken är personligt lämpad 
och att det kan uppstå språkliga missförstånd om tolken saknar kunskap om de teman som 
diskuteras (ibid s. 34f). För mina intervjuer har jag använt mig av kvinnliga tolkar, då min 
förförståelse är att kvinnornas öppenhet i större utsträckning kan begränsas om tolken varit 
man gällande de aktuella teman som avhandlats. Under intervjuerna har jag också varit 
uppmärksam på den respons som jag har fått genom tolken samt varit öppen för att förklara 
olika termer och begrepp som tolken eventuellt uppvisat svårigheter med att översätta. 

Dalen (2008) menar vidare att det kan vara svårt att få en närhet till informanten vid 
användande av tolk (ibid s. 35). För att minimera denna effekt har jag varit noggrann med att 
söka kontakt med samt vänt mig direkt till informanten och endast låtit tolken finnas med som 
ett ”hjälpmedel” i periferin. Även i de fall då tolk inte har använts finns en risk för eventuella 
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språkproblem. Jag har därför själv frågat informanten om något verkat oklart eller gett en mer 
beskrivande information om informanten själv uppgett att denne inte är säker på vad som 
avses med frågan.  

Ett sätt att bekräfta tillförlitligheten inom kvalitativ forskning är att låta respondenterna själva 
validera att forskarens bild av det insamlade materialet stämmer. Bryman (2002) menar dock 
att praktiska svårigheter kan uppstå i detta moment. Till exempel att respondenter vill 
censurera delar av innehållet eller drar sig för att ge kritik på grund av att de utvecklat en nära 
och positiv relation till forskaren. Det handlar också om att man på goda grunder bör 
ifrågasätta om respondenten kan validera en analys som skrivits för forskarkollegor (ibid s. 
259). Med utgångspunkt i detta har jag istället för att låta respondenterna bekräfta det som 
nedtecknats redan under intervjuerna noggrant sett till att få bekräftelse för att jag uppfattat 
det som kommit fram på ett korrekt sätt.   

3.4.2 Överförbarhet 

Undersökningen är utformad för att passa just de speciella intressen som kan anses vara 
aktuella för kvinnor med invandrarbakgrund och deras integration i det svenska arbetslivet 
och samhället. Kvinnorna har i stor utsträckning berört liknande områden och till stor del 
lämnat samstämmiga svar, trots att de kommer från olika delar av världen och har en historisk 
bakgrund som skiljer sig åt. Resultatet överrensstämmer dessutom i hög grad med den tidigare 
forskning som jag har tagit del av inom området. Det får därför anses troligt att resultatet även 
skulle bli ett liknande för andra kvinnor med invandrarbakgrund som befinner sig i en 
motsvarande situation. Möjligen kan resultatet även göra sig gällande även för andra grupper 
som till exempel svenska kvinnor eller män utifrån deras bakgrund och nuvarande situation. 
Det primära målet med undersökningen har dock varit att påvisa ett resultat för den grupp 
som undersökningen avser, nämligen kvinnor med invandrarbakgrund, och överförbarheten 
inom detta område anser jag utifrån ovan vara hög.   

3.4.3 Pålitlighet 

Deltagarna i denna undersökning är unika individer, vilket också medverkar till att svaren blir 
unika. Det är därför svårt att avgöra om liknande svar skulle ges vid ett annat tillfälle, med 
samma eller andra individer. Å andra sidan så kan även ett fåtal individer framkomma med 
allmängiltiga resultat, vilket likväl kan innebära att även nya respondenter ger liknande svar.  

Ett sätt att uppnå hög pålitlighet för en undersökning är att på ett tydligt sätt beskriva hela 
undersökningsprocessen och därigenom göra det möjligt för andra att avgöra huruvida studien 
kan anses vara pålitlig för sitt sammanhang. Utifrån detta har jag noggrant beskrivit samtliga 
steg i min undersökning och genom detta strävat efter att uppnå en intersubjektiv förståelse 
för undersökningens pålitlighet.  

3.4.4 Konfirmering 

Konfirmeringen anser jag vara hög, då jag som undersökare har varit medveten om min egen 
förförståelse i ämnet och hållit en neutral ton genom intervjuerna. Jag har i möjligaste mån 
undvikit att ställa följdfrågor som kan spegla mina egna tankar och intressen inom området 
och jag har överhuvudtaget undvikit att hamna i diskussioner där mina egna åsikter har 
efterfrågats under intervjuernas gång. Dock så har jag visat ett genuint intresse för kvinnorna 
och deras historier, vilket jag tror har medverkat till att skapa ett förtroendefullt möte och 
öppnat upp för kvinnornas intresse att berätta vidare.  
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3.5 ETISKA REFLEKTIONER       
Undersökningen har sin grund i en förfrågan från en arbetsgrupp inom Integrationsenheten 
och enheten för Försörjning och rehabilitering. Denna arbetsgrupp har själv varit ansvarig för 
att välja ut lämpliga respondenter utifrån bland annat den sekretess som råder och etiska 
aspekter, t.ex. lämplighet att tillfrågas utifrån risk för beroendeställning, familjeförhållanden 
eller annat.  

Att kvinnorna har valts ut av arbetsgruppen skulle ha kunnat bidra till en känsla av 
beroendeställning hos kvinnorna. Endast en av de sex kvinnorna har en pågående kontakt med 
sin handläggare vid intervjutillfället, men kommer troligtvis att avsluta denna kontakt inom en 
överskådlig framtid och övergå till egen försörjning. Övriga fem kvinnor är redan i egen 
försörjning och är således inte aktuell vid någon av enheterna. Deras kontakter med 
handläggare har varit under introduktionen eller vid behov av försörjningsstöd i ett tidigare 
skede av livet.  

Då undersökningen rör introduktionen anser jag att beroendeställning gentemot handläggare 
inte bör vara gällande. Jag har också genom att noggrant upprepade gånger informera om 
arbetsgruppens roll ytterligare försökt att eliminera denna risk. De handläggare som tagit den 
första kontakten har även de varit noggranna med att informera om sin roll och icke-
inblandning i undersökningen utöver förmedlandet av kontaktinformation.  

I samråd med handledare för uppsatsen samt ämnesansvarig vid högskolan Dalarna har 
framkommit att de intervjuade kvinnorna inte faller inom ramen för etikprövning vid den 
Forskningsetiska nämnden. 

Samtliga respondenter har fått information kring de fyra etiska grundprinciperna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådets forskningsetiska principer).  

Informationskravet avser ge informanterna information om syftet med undersökningen, att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas samt vad deras del av undersökningen består av 
(Bryman 2002, s. 440). Information om samtliga fyra etiska grundprinciper har givits både 
muntligt vid en första kontakt, upprepats vid intervjutillfället samt meddelats genom ett 
skriftligt informationsbrev (Bilaga 1). Vid de tillfällen som tolk har varit närvarande vid 
intervjutillfället har denne också översatt informationsbrevet. Vid övriga tillfällen har jag 
tillsammans med informanten gått igenom informationsbrevet för att undanröja eventuella 
missförstånd eller oklarheter.  

Samtyckeskravet härleder till att det är deltagaren själv som ska avgöra huruvida denna vill 
medverka i undersökningen eller ej (ibid s. 440). Samtliga deltagare har lämnat sitt samtycke 
och uttryckt en önskan om att delta i denna undersökning både före och efter redogörelse av 
de fyra etiska principerna.  

Konfidentialitetskravet avser att uppgifter kring personer ska behandlas konfidentiellt (ibid s. 
440). Deltagarna har avidentifierats genom att tilldelats fingerade namn som ej har någon 
koppling till den del av världen som de kommer ifrån. Inte heller ursprungsland nämns utan 
kvinnornas ursprung hänvisas istället till del av en världsdel, då antalet invandrare från 
samma grupp i den kommun som deltagarna nu lever inom kan vara begränsad.   

Nyttjandekravet beskriver det faktum att insamlade uppgifter ej får användas till något annat 
än aktuellt forskningsändamål (ibid s. 441). När uppsatsen är slutgiltigt färdigställd kommer 
samtliga ljudinspelningar av intervjuer samt utskrifter av desamma att förstöras.   

Samtliga deltagare har efter genomgång av ovan fyra etiska principer givit sitt samtycke till 
att medverka i undersökningen.  
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4. EMPIRI 

Här kommer en presentation och sammanfattning av resultatet från de intervjuer som har 
genomförts. Samtliga kvinnor presenteras under påhittade namn som inte har någon 
anknytning till dem själva eller deras ursprungsländer. Vissa detaljer har skrivits om eller 
lämnats utanför empirin för att öka skyddet av kvinnornas verkliga identiteter. De 
förändringar som gjorts och detaljer som lämnats utanför har utförts med sådan omsorg att 
resultatet som presenteras ändå kan anses vara det samma.   

4.1 JULIA 
Julia kommer från ett land i mellanöstra delen av Afrika, är gift och har ett barn. Hon arbetar 
inom vården och familjen är självförsörjande med egna inkomster. Familjen har aldrig ansökt 
om försörjningsstöd. I hemlandet levde Julia med föräldrar och ett flertal syskon i 
huvudstaden. Hon har läst grundskola, gymnasiet och två år vid universitetet i hemlandet och 
har även studerat vid universitet i ett grannland under en tid. Hon har jobbat inom vårdyrket 
under fem år i hemlandet. Julia kom till Sverige via flyktingförläggning och deltagandet i 
introduktionsinsatser består därefter av svenska för invandrare (SFI) under fyra månader. Hon 
har därefter utbildat sig inom vårdyrket och jobbat som tolk. Julias drömmar för framtiden är 
att fortsätta att lära sig svenska och sedan vidareutbilda sig inom vårdyrket på en högre nivå. 
Hon skulle då jobba extra inom vården under tiden för att kunna vara fortsatt självförsörjande.  

Julia lärde sig en del svenska genom självstudier redan när hon kom till flyktingförläggningen 
och saknade att det inte fanns möjlighet till undervisning i svenska språket där. Hon har 
deltagit i svenska för invandrare (SFI), dels för att det var obligatoriskt, dels för att hon ville 
lära sig språket och integreras i samhället. Hon säger att det är svårt att leva i Sverige om man 
inte kan språket och att det därför är viktigt att lära sig. Julia visar tydligt, både med ord och 
genom kroppsmimik, att hon sätter stor vikt vid att hon kan klara sig själv och aldrig behövt 
söka försörjningsstöd. Julia blev klar med sina studier i svenska för invandrare (SFI) på 
mindre än sex månader och har tidigare haft introduktionsersättning.  

Något som Julia upplever som mindre bra är att man bara läser svenska för invandrare (SFI) 
och inte deltar i någon annan aktivitet. Samtidigt så har svenska för invandrare (SFI) stor 
betydelse för möjligheten att lära sig språket. Integrationsenheten uppges också vara bra på att 
uppmuntra människor och tala om vad man har rätt och inte rätt att göra här i Sverige och hur 
viktigt det är att man lär sig språket. Att Julia har fått svenska väninnor genom ett 
vänskapsprojekt inom kommunen uppges också vara betydelsefullt för möjligheten att 
integreras i samhället.  

Alla kvinnor är inte lika och Julias uppfattning är att det kanske finns kvinnor som inte vill 
integreras i samhället och lära sig språket. Kvinnorna kan ha dåligt självförtroende och kanske 
är upptagna med sina barn om dom har en stor familj till exempel. De kan också tvingas vänta 
på barnomsorg eller att barnen ska börja i skolan innan de själva kan börja läsa svenska, en 
väntan som ibland blir lång. 

4.2 CAMERON 
Cameron kommer från ett land i mellanöstra delen av Afrika, är gift och har flera barn. Hon 
studerar inom vårdyrket samtidigt som hon arbetar extra inom vården och familjen är 
självförsörjande med egna inkomster. Det händer vid sällsynta fall att familjens inkomster inte 
räcker till och att man då får söka tillfälligt försörjningsstöd. I hemlandet levde Cameron i ett 
mindre samhälle där släktingar bodde inom samma område och man hjälptes ofta åt och 
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umgicks med varandra på ett annat sätt än vad man vanligtvis gör i Sverige. Cameron har gått 
i grundskola och börjar sedan jobba som volontär inom sjukvårdsområdet där hon sedan 
också får anställning med lön i hemlandet. Under tolv år blir hon kvar där och lär sig 
sjukvårdsyrket praktiskt. Cameron kommer till Sverige via flyktingförläggning och får då 
samhällsinformation, vilket hon också har fått från Integrationsenheten när hon senare 
kommer till Borlänge. Hon har läst svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk 
(SAS) och har sedan påbörjat en utbildning inom vårdyrket. Under terminer och 
sommaruppehåll jobbar hon dessutom extra inom vården. Hennes framtidsdröm är att få bo i 
en stor villa med en trädgård att pyssla i och att få ett bra jobb inom vården. Men det 
viktigaste av allt, säger hon, är att få vara frisk och att hennes familj får må bra – för genom 
att vara frisk och lycklig kan man också hjälpa andra. 

Cameron ville lära sig svenska direkt när hon kom till flyktingförläggningen, men fick inte 
någon möjlighet att göra det. Däremot så fick hon information om hur samhället fungerar 
både vid flyktingförläggningen och senare vid Integrationsenheten. Integrationsenheten 
informerar även om vikten att lära sig det svenska språket och att man inte har rätt till bidrag 
om man väljer att inte läsa. Hon berättar att hon ville klara sig själv, kunna göra sig förstådd 
utan tolk. Hon ville integreras i samhället och få möjlighet att studera och jobba trots att hon 
har många barn. Det kan ibland vara kämpigt att få det att gå ihop när man är en stor familj 
med allt som behöver göras i hushållet, barnens läxläsning och så vidare. Cameron uppger 
dock att det fungerar bra för hennes familj eftersom hon och maken hjälps åt och vill kämpa 
tillsammans för att vara självförsörjande. Skolan har också visat en stor tolerans mot henne 
som småbarnsförälder, vilket Cameron upplever har varit betydelsefullt.  

Landet som kvinnan kommer ifrån har en kultur som skiljer sig åt från den svenska och 
mannen ses ofta som överhuvud i familjen. Detta kan till exempel leda till att mannen tycker 
att kvinnan ska stanna hemma och ta hand om hushållet istället för att integreras. Cameron 
menar att det kan uppstå hinder för kvinnorna att komma ut i samhället om mannen och 
kvinnan i hushållet inte är överens. En viktig del av den information som ges är därför att visa 
på vilka roller mannen och kvinnan har i det svenska samhället som självständiga individer. 
Dock så får det inte handla om att Sverige som land ska agera och ge kvinnan makt, utan det 
viktiga är att ge kvinnan information om vart hon kan vända sig om hon själv skulle önska få 
hjälp. Om man blir kvar i hemmet tror Cameron att risken är stor att man blir deprimerad 
vilket kan försvåra för kvinnorna att vilja integreras. 

Tidigare upplevde Cameron att deltagandet i introduktionsinsatser bland landsmän var lägre, 
men att det idag är allt fler som läser svenska och börjar arbeta. Imamer har talat om att det är 
bättre att arbeta än att leva på bidrag och man ser att det fungerar för andra kvinnor att jobba 
trots att de till exempel har sjal. Genom att se att andra studerar och arbetar så motiverar man 
också varandra. För de kvinnor som blir kvar i hemmet tror Cameron att det skulle hjälpa om 
man kontaktade familjerna upprepade gånger och informerar dem om hur viktig 
introduktionen är och att det är möjligt även om man har många barn. Hon menar också att 
det borde ställas högre krav på motprestation för dem som får bidrag genom att inte ge bidrag 
till dem som till exempel inte ens vill försöka lära sig språket. Samtidigt så är hon medveten 
om att varje person är unik, att vissa vill kämpa och andra inte, och att det kan vara mycket att 
göra i hemmet om man har en stor familj. Religion och kultur är också väldigt betydelsefullt 
bland hennes landsmän och sätter normer för hur man ska vara och vad man ska göra, vilket 
också påverkar kvinnors situation.  

4.3 MERYL 
Meryl kommer från ett land i mellanöstra delen av Afrika, är gift och har flera barn. Hon 
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arbetar inom vårdyrket och som tolk. Familjen är självförsörjande med egna inkomster och 
har aldrig ansökt om försörjningsstöd. Meryl kommer från en mellanstor stad i hemlandet och 
har bott tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hon var också förlovad med sin 
nuvarande make redan innan hon kom till Sverige. Meryl har läst grundskola och gymnasiet i 
sitt hemland, men hann inte avsluta sina studier innan hon flydde till Sverige. Målet var dock 
att vidareutbilda sig eller åtminstone arbeta inom vården när hon blivit klar med sin skolgång. 
Hon kom till Sverige på anknytning till sin man och har läst svenska för invandrare (SFI) och 
svenska som andra språk (SAS) efter att först ha varit hemmafru under några år. Därefter har 
hon gått en vårdutbildning. Meryl drömmer om att det ska finnas fler jobb och en större 
förståelse för religionens betydelse hos myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer i 
samhället. Det skulle då vara lättare att smälta in på arbetsplatser och kunna utöva olika 
aktiviteter inom till exempel idrott. Men hon är samtidigt mycket noga med att understryka att 
hon inte vill klaga, utan är mycket nöjd med det liv som hon har här i Sverige idag.  

Meryl har fått sparsamt med samhällsinformation när hon först kom till Sverige och anmälde 
sig sedan själv till svenska för invandrare (SFI) för att lära sig språket och komma in i 
samhället. Hon är både nyfiken och intresserad och vill kunna fråga om saker och klara av att 
göra sig förstådd utan tolk. Dessutom så ville hon gärna lära sig mer om Sveriges kultur. 
Svenska för invandrare (SFI) var bra för att lära sig svenska och Meryl upplever att det är 
lättare att komma in i gemenskapen om man kan språket. Sitt jobb inom vården och som tolk 
har hon fått genom att själv ta kontakt med arbetsgivaren och påtalat att hon sett ett stort 
behov av arbetskraft med invandrarbakgrund efter att ha avslutat sin vårdutbildning.  

Religion och kultur är två saker som kan utgöra hinder för kvinnors introduktion enligt Meryl. 
Även om det svenska folket är vänligt och öppet så är det också ett väldigt försiktigt folk som 
är svåra att komma nära. Religionen skiljer sig åt både gällande kläder, traditioner och mat till 
exempel. Meryl tror att det skulle vara lättare om vi var mer lika varandra. Andra hinder för 
kvinnor kan vara att man saknar utbildning från hemlandet och kanske till och med är 
analfabet när man kommer till Sverige. Det är också vanligt att kvinnorna föder många barn 
och det saknas bra förebilder att se upp till och ta efter. Om man är hemma med barnen under 
en lång tid så uppstår ytterligare hinder i och med att man inte får tid till att vara nyfiken och 
lära sig språket. Av dem som klarar sig igenom svenska för invandrare (SFI) och går vidare 
till exempelvis vårdutbildningar kan problem uppstå under praktikperioderna på grund av 
religionen, vilket kan bidra till att kvinnorna väljer att avsluta studierna istället för att försöka 
hitta en lösning. Det saknas personer inom till exempel yrkesutbildningen och socialtjänsten 
som tar reda på orsaken till avbrottet från skolan.  

Meryl tycker att de som kommer till Sverige och får introduktionsersättning under två år ska 
ta vara på den möjligheten och passa på att läsa svenska för invandrare (SFI) under tiden. Hon 
känner till dem som både klarat svenska för invandrare (SFI), svenska som andra språk (SAS) 
och fått jobb under dessa två år. Det skulle också vara bra om det fanns fler jobb att få i 
samhället, för det skulle motivera fler att vilja lära sig språket och vilja bli integrerad i 
samhället. Eftersom barnen behöver ha hjälp med läxor och föräldrarna behöver ta del av 
annat kring barnen, så kan det vara av vikt att informera kvinnorna om att de behöver lära sig 
språket också för sina barns skull.  

4.4 KATE 
Kate kommer från ett land i norra Afrika, är gift och har ett barn. Hon är föräldraledig och 
familjen är självförsörjande. Familjen har tidigare haft försörjningsstöd under en mycket kort 
period. I hemlandet bodde Kate tillsammans med sina föräldrar och flera syskon. Hon har läst 
både grundskola, gymnasium och studerat vid högskola i hemlandet. Fadern var gammal och 
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det var Kates uppgift att sköta om och vårda honom i hemmet när han ännu levde. Kate kom 
till Sverige på anknytning till sin före detta man och har läst svenska för invandrare (SFI) och 
svenska som andra språk (SAS). Därefter utbildar hon sig inom vårdyrket och får jobb inom 
vården innan hon får sitt första barn. Efter sin föräldraledighet vill Kate vidareutbilda sig 
ytterligare inom vården och samtidigt jobba extra för att hjälpa till med familjens försörjning. 
Hon hoppas också på att fortsätta lära sig allt mer svenska så att hon kan hjälpa till med 
hemläxor och annat när barnet växer upp. 

Anledningen till att Kate anmäler sig till svenska för invandrare (SFI) är för att hon vill lära 
sig språket och upplever att man kan känna sig utanför i samhället när man kommer till ett 
nytt land som invandrare. Olika myndigheter kommer till skolan och informerar om sina 
funktioner i samhället, vilket Kate tycker är mycket bra. Man får till exempel information om 
hur skattesystemet är uppbyggt, hur CSN fungerar och vilka regler som gäller kring hur man 
får behandla varandra inom familjen. Det som kan upplevas som mindre bra inom svenska för 
invandrare (SFI) är att det kan finnas många i samma klass som talar samma språk. Istället för 
att tala svenska med varandra så talar man då sitt hemspråk, vilket minskar möjligheterna att 
öva på det svenska språket tillsammans. Detta kan också leda till att de som inte har några 
landsmän i klassen kan känna sig utanför. Ett annat problem är att det finns dom som inte är 
så intresserade av att komma vidare i sina studier, utan snarare är där för att ha rätt till 
försörjningsstöd.  

Kate tror att det generösa bidragssystem som vi har i Sverige ibland kan tendera att göra 
människor bekväma i sin situation och inte motiverade till att komma vidare med sin 
integrering. Man borde ställa högre krav och kräva en motprestation av dem som erhåller 
bidrag istället så att de lär sig att man måste kämpa. Hon tror att många får en felaktig bild av 
hur det fungerar i Sverige när dom kommer hit, eftersom vänner som kommit hit tidigare 
berättar hur det är möjligt att leva på bidrag. Detta sker då innan man hunnit få information 
från annat håll om hur viktig integrationen är. Kvinnan berättar att man i hennes hemland har 
ett ordspråk som säger att man ”istället för att ge människorna fisk, ska lära dom att fiska”. 
Det är något som hon anser borde anammas mer även här.  

Kate upplever att systemet borde förändras även i andra sammanhang. Till exempel att det 
inte är möjligt att tillfälligt erhålla försörjningsstöd vid högre studier om man inte klarar av att 
försörja sig med studiemedel från CSN. Kate menar att utbildning på högre nivå är nödvändig 
för att kunna få ett arbete och bli självförsörjande och att det inte räcker med att läsa svenska 
för invandrare (SFI) och svenska som andra språk (SAS).  

Innan kvinnorna blir inskrivna på svenska för invandrare (SFI) kan dom lätt bli isolerade från 
det övriga samhället, då mannen ofta har kommit till Sverige först och därför är den som vet 
hur samhället fungerar och vilka möjligheter som finns. Kate skulle gärna se att klasserna 
inom svenska för invandrare (SFI) var uppdelade på kvinnor och män också. Åtminstone när 
myndigheter kommer på besök, för att underlätta för kvinnorna att verkligen kunna ställa de 
frågor som de önskar få svar på. Ett annat hinder som Kate kan se för kvinnors integration är 
att en del får många barn i tät följd. Kvinnorna borde få mer information om preventivmedel 
och deras eget ansvar att försörja både sig själva och sina barn. De behöver också få veta att 
det är möjligt att börja lära sig språket på egen hand fast man är hemma med sina barn när 
dom är små.  

Att få möjlighet att öva på det svenska språket genom att träffa svenska personer ser Kate som 
något positivt. Svenskarna upplevs visserligen som blyga och försiktiga enligt Kate, men om 
man går fram och hälsar på någon och frågar hur det är så brukar det ge med sig, vilket kan 
vara början till en ny relation. Olika sammankomster i samhället, som marknader och kanske 
framförallt kyrkans verksamheter är bra tillfällen att knyta nya kontakter.   
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4.5 Sarah 
Sarah kommer från ett land i södra Asien, är sambo och har ett barn. Hon läser svenska för 
invandrare (SFI) och familjen är självförsörjande genom sambons inkomst. Sarah har tidigare 
haft försörjningsstöd. I hemlandet bodde Sarah på landet tillsammans med sin familj som var 
fattig. Hon har gått sex år i skolan innan hon åker till huvudstaden och jobbar som 
affärsbiträde. Sarah träffar en svensk man när hon bor i sitt hemland och kommer till Sverige 
på anknytning till honom. Hon föder barn och är föräldraledig i Sverige innan hon börjar läsa 
svenska för invandrare (SFI) och träffar sin nuvarande sambo. Sarah drömmer om att få bygga 
upp en ny familj tillsammans med sin sambo och hon hoppas på att få ett bra jobb i framtiden.  

Sarah är under en tid ensamstående med sitt barn och erbjuds att börja läsa svenska för 
invandrare (SFI) när hon är uppbär försörjningsstöd. Hon tycker att det verkar bra och vill 
gärna lära sig språket, för att hon ser det som nyckeln för att komma vidare och kunna få ett 
arbete och få möjlighet att kunna försörja sig själv. Att få ett jobb betyder också att få frihet att 
kunna göra vad man vill, utan att behöva vänta på bidrag eller någon annans pengar. Sarah vill 
klara sig själv. En annan positiv del av studierna i svenska för invandrare (SFI) är att man 
också får lära sig mer om hur Sverige fungerar, om samhället och kulturen. Även om Sarah 
tycker att studierna i svenska för invandrare (SFI) fungerar bra, så finns det saker som kan 
förbättras. Hon önskar att lärarna skulle räcka till bättre och att det skulle finnas större 
möjligheter att få hjälp och information. Sarah upplever att man inte lär sig språket tillräckligt 
snabbt som det ser ut idag.    

Ett hinder för andra kvinnor som Sarah kan se är att inte alla kvinnor får information om vilka 
introduktionsmöjligheter som finns och att de därigenom också missar samhällsinformationen 
som ges. Hon nämner särskilt Kvinnojourens verksamhet som viktig att få ta del av. Sarah kan 
också se att deltagandet i introduktionsinsatser skiljer sig åt beroende på vilket land man 
kommer ifrån. Hon tror att det är vanligare att kvinnorna i afrikanska länder stannar hemma 
och sköter om barn och hushåll medan männen lär sig språket till exempel. Sarah tror att det 
skulle vara bra om man kunde söka upp och peppa varandra, samtidigt som det kan vara svårt 
när man kommer från olika kulturer och är så olika varandra. Ett annat hinder rent generellt är 
att om det inte finns några jobb så blir man inte motiverat att lära sig språket heller – man kan 
ju ändå inte försörja sig sen i så fall.         

4.6 Nicole 
Nicole kommer till Sverige från ett land i Medelhavsområdet och är ensam efter en 
skilsmässa. Just nu har hon praktik och försörjer sig med hjälp av försörjningsstöd, men inom 
en överskådlig framtid tror Nicole att hon kommer att få en fast anställning och kan klara sig 
med egna inkomster. Nicole växte till en början upp i ett mellaneuropeiskt land tillsammans 
med sina föräldrar som var arbetskraftsinvandrare i landet. Familjen flyttar sedan tillbaka till 
föräldrarnas forna hemland inom Medelhavsområdet där Nicole fortsätter i grundskolan, som 
hon redan påbörjat i det förra landet. Hon läser vidare på gymnasiet och högskola innan hon 
erbjuds arbete. Under sina högskolestudier har hon haft praktik och arbetat extra inom 
området som utbildningen avser. Motsättningar inom familjen gör dock att Nicole inte 
fortsätter sin karriär inom den utbildning som hon gått, utan istället börjar inom ett annat 
yrkesområde när hon är klar. Hon kommer till Sverige på anknytning till sin före detta man 
och försöker lära sig svenska på egen hand innan hon blir inskriven på svenska för invandrare 
(SFI). Under tiden som hon läser svenska för invandrare (SFI) ordnar hon sig en praktikplats 
själv. Hennes drömmar för framtiden handlar om att bli klar med svenska för invandrare (SFI) 
och sedan fortsätta att utbilda sig inom det yrke som hon önskar bli verksam inom, eller 
åtminstone få jobba med något liknande. Hon vill kunna stå på egna ben och klara sig själv, 
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även under en eventuell utbildningsperiod och är beredd att jobba både kvällar och helger för 
att göra det möjligt.  

Efter sin skilsmässa får Nicole hjälp av en landskvinna att skriva in sig på svenska för 
invandrare (SFI) för att hon vill lära sig språket. Nicole berättar att man som helt ensam i ett 
nytt land blir tvungen att lära sig språket och försöka hitta ett arbete så att man kan klara sig 
själv. Man måste också ta reda på vad som gäller i ett land om man vill komma dit och bli 
kvar. Även om Nicole har försörjningsstöd idag, så är hennes önskan ändå att bli 
självförsörjande. Det hon helst av allt vill är att klara sig själv. Nicole tror att hon har en 
fördel i att delvis ha vuxit upp i ett västeuropeiskt land, då hon genom detta inte känner sig 
helt främmande inför sättet man lever på i Sverige.  

Den samhällsinformation som Nicole har fått, har hon tagit reda på själv genom att söka på 
Internet till exempel. Skolan handlar mer om att lära sig språket och hon saknar inte heller att 
man inte ger ut mer information om samhället där. Istället så menar hon att man genom att 
lära sig språket själv har möjlighet att lära sig mer om andra delar. Man har också ett eget 
ansvar att ta reda på saker och ting och det finns alltid möjlighet att fråga lärarna när man 
undrar över något.  

Även om Nicole tycker väldigt bra om svenska för invandrare (SFI), särskilt lärarna som finns 
där, så saknar hon möjligheter att komma ut i det svenska samhället. Det är väldigt viktigt att 
lära sig språket, men eftersom det bara är invandrare som läser svenska för invandrare (SFI) 
så saknar hon möjligheter att få kontakt med svenskar. Det kan också vara svårt att knyta 
kontakt med andra inom svenska för invandrare (SFI), eftersom det kan finnas olika normer 
inom både den egna och andras grupper som är viktiga att följa. Om man inte är rätt person 
kan man hamna utanför och Nicole berättar att hon till exempel saknar vänner att umgås med 
på fritiden.  

Vilka värderingar som styr hos olika grupper är något som särskilt kan bli till hinder i 
integrationen för kvinnorna. Det är omöjligt att tvinga kvinnor att delta i introduktion om dom 
inte själva vill. Inom vissa grupper är det viktigaste för kvinnan att sätta sin man och sina barn 
eller andra släktingar i första rummet, vilket kan försvåra för kvinnorna att integreras. Nicole 
berättar också att det även för en kvinna som står helt ensam är svårt att undgå det tryck som 
finns från omgivningen över vad som passar sig eller inte.            
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5. ANALYS 

Här presenteras en analys utifrån tidigare beskrivna teorier. Det finns flera betydelsefulla 
delar som är avgörande för kvinnornas möjlighet till introduktion, egen försörjning och 
delaktighet i samhället och dessa kan förklaras på många olika sätt. Faktorer finns som 
handlar både om huruvida man överhuvudtaget deltar i en introduktion eller vilken betydelse 
introduktionen har för att komma vidare i det nya landet. Det kan också finnas andra delar än 
själva introduktionen som har betydelse för kvinnornas integration och väg till 
självförsörjande och deltagande i samhället. 

5.1 JULIA 
Introduktionen har varit betydelsefull för Julia i hennes avsikter att nå egen försörjning och 
delaktighet i samhället, eftersom hon ser språket som en viktig del för integration. Julia har 
lärt sig en del svenska själv redan när hon befinner sig på flyktingförläggningen och blir klar 
med svenska för invandrare (SFI) på fyra månader. 

”Jag tror att det är jättesvårt att leva här om man inte kan språket. [---] Dom kan uppmuntra 
människorna och tala om vad man har rätt och inte rätt att göra och dom säger att det är 
jätteviktigt att man lär sig språket.” (Julia) 

Julia ökar genom deltagandet i svenska för invandrare (SFI) sitt kulturella kapital och hon har 
förmodligen haft stor nytta av det kulturella kapital som hon redan har med sig i form av 
universitetsstudier i hemlandet, studievanan finns där (Bourdieu 1993). Detta kapital räcker 
dock inte för att nå ända fram och för att nå en egen försörjning och ytterligare delaktighet i 
samhället så väljer hon också att gå en vårdutbildning och delta i ett vänskapsprojekt.  

”Jag har jobbat på sjukhus i fem år innan jag kom till Sverige och jag har gått en utbildning 
inom vården här och fick jobb månaden efter jag var färdig. [---] Jag har svenska väninnor som 
jag har träffat i ett vänskapsprojekt.” (Julia) 

Att Julia väljer att satsa på ett vårdyrke även i Sverige kan förklaras med att hon varit delaktig 
inom detta fält redan i sitt hemland. Hon vet vilket kulturellt kapital som krävs för yrket och 
genom sina tidigare universitetsstudier och yrkesvana så vet hon att det också lönar sig att 
satsa på vidareutbildning. Genom deltagandet i vänskapsprojektet får hon kontakt med 
svenska väninnor och får därmed möjlighet att bygga upp ett socialt och symboliskt kapital 
som kan underlätta hennes integration i det nya landet på olika sätt (Bourdieu 1993).   

Något som är viktigt för Julia är att familjen aldrig behövt ansöka om försörjningsstöd, utan 
hela tiden har klarat sig själv. Hon har också satt upp nya mål som hon siktar vidare mot. 

”Vi har inte socialbidrag och vi har aldrig behövt söka det. Jag tycker inte om socialbidrag, jag 
vill klara mig själv. [---] Jag vill fortsätta lära mig någonting annat. Jag vill bli sjuksköterska och 
få ett jobb och kunna försörja mig själv.” (Julia) 

Att Julia har en högre utbildning från hemlandet och även har haft ett arbete och klarat sin 
egen försörjning kan ses som en påverkande faktor för hennes benägenhet att delta i 
introduktionsinsatser. Hon har dessutom vidare mål utöver detta och vet vad hon vill med sitt 
liv. Julia påverkas av det habitus som har formats genom hennes tidigare liv i hemlandet till 
att vilja nå en liknande position även i Sverige. Det är troligt att hennes position här kommer 
att bli liknande den hon hade i sitt hemland, att det är vad hon strävar mot (Bourdieu 1993).  
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5.2 CAMERON 
Cameron vill kämpa och lära sig nya saker när hon kommer till Sverige. Introduktionen är 
betydelsefull del för att lära sig språket och hur samhället fungerar..  

”Jag längtade efter att börja läsa. Det behöver man, annars får man inte kontakt med den 
personen som man vill prata med. Och vi bor i Sverige, då måste vi lära oss svenska också. 
Annars går det inte. [---] Sverige är annorlunda och man […] förbereder för hur det är i Sverige. 
[---] Det är jätteviktigt.” (Cameron) 

Cameron har gått i grundskola i hemlandet och har uttryckt att hon uppskattar att det i Sverige 
är möjligt att läsa även fast man blivit äldre och har barn. Hon har ett kulturellt kapital med 
sig i bagaget och detta i kombination med hennes starka vilja och motivation underlättar 
hennes studier i svenska för invandrare (Bourdieu 1993). Cameron har arbetat inom 
sjukvården i sitt hemland och väljer därför att vidareutbilda sig, öka sitt kulturella kapital 
ytterligare, inom vården även i Sverige då det är en påverkande faktor som ökar hennes 
chanser till arbete och egen försörjning.   

”När man är ung hjälper man till inom sjukvården och får lite pengar, men när man blir äldre får 
man jobb och jag jobbade i många år. Vi har inte fått utbildning men man lär sig medan man 
jobbar. Nu läser jag en vårdutbildning och jobbar som timvikarie under helger och lov.” 
(Cameron) 

Att komma från en annan kultur och religion kan även det vara en påverkande faktor för hur 
integrationen kommer att gå och påverka huruvida man lyckas i sin integrering.  

”Om man flyttar till ett annat land så måste man först och främst respektera varandra. Dom 
måste acceptera vår kultur och vår religion. Men vi måste också integrera i samhället och jobba 
och vara som dom andra är. [---] Först trodde man att man inte kan jobba om man har sjal, men 
nu är det många kvinnor som har sjal som jobbar. Man trodde inte att man kunde göra en del 
arbetsuppgifter inom vården heller, men en Imam har sagt att det är bra om man jobbar och inte 
bara väntar på bidrag.” (Cameron) 

Cameron bär med sig ett symboliskt kapital då hon vet hur man ska bete sig i olika 
sammanhang. När hon sedan ska ut i arbetslivet i Sverige så känner hon redan till vårdyrkets 
fält, men är samtidigt medveten om att det symboliska kapitalet skiljer sig åt från det hon är 
van vid. Att en Imam godkänner yrkesutövandet i en annan form är betydelsefullt då Cameron 
genom sitt habitus bär med sig dispositioner för hur och vad man tillåts göra enligt religionen 
(Bourdieu 1993). Det handlar också om att Cameron som invandrare hör till en annan grupp 
än svenskarna och behöver beredas tillträde till denna marknad där hon är avvikande från 
majoritetsbefolkningen (Elias & Scotson 1999).  

Det som kan inverka på benägenheten att delta i introduktionsinsatser ser Cameron främst 
inom familjestrukturen och kvinnojouren har en stor roll för de kvinnor som hamnar i en 
problematisk situation.  

”Jag och min man är överens i allt, vi har inga problem. Vi hjälp åt i familjen för annars kan man 
inte, man orkar inte. Om man tänker att kvinnan måste vara hemma och ta hand om barnen så 
går det inte bra, men vi är överens. [---] Men om kvinnan och mannen inte förstår varandra, eller 
om mannen inte är snäll, så behöver man kanske hjälp att få kontakt med kvinnojouren.” 
(Cameron)  

I det land som Cameron kommer ifrån råder ofta ett patriarkatiskt familjemönster, vilket hon 
och hennes man också är medvetna om (Al-Baldawi 2003). Dock så har de valt att försöka 
anpassa sig till de normer (Elias & Scotson 1999) som gäller för Sverige och genom att vara 
överens om detta kan de undvika de konflikter som Al-Baldawi (2003) nämner som vanliga i 
dessa sammanhang. Om det inte fungerar så är det bra att det finns hjälp.   

Vidare så tror hon att det är viktigt att nå ut till de kvinnor som kommer till Sverige och även 
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ställa krav på att man gör något för sin egen integration. För sin egen del är det väldigt 
betydelsefullt att kunna försörja sig själv. 

”Man borde ställa krav på att man lär sig språket om man vill ha bidrag. Och att man ger mer 
information och introduktion. Det är jätteviktigt! Man får söka upp familjer flera gånger och 
informera. Några har frågat mig varför jag kämpar och kämpar eftersom jag har en stor familj 
och kan få mycket pengar från socialen. Men vi vill inte ha pengar från dom. Vi jobbar och […] 
vi vill vara självständiga även om vi har lite lägre inkomst.” (Cameron)  

Varje individ påverkas hela tiden av den sociala struktur som råder där den befinner sig. 
Camerons habitus har format henne till att bli den hon är, vilket också är något hon 
eftersträvar när hon kommer till Sverige. Hon har studerat, arbetat och haft ett bra förhållande 
med sin man i hemlandet och nu eftersträvar hon att uppnå en liknande position även i 
Sverige. Det är viktigt att klara sin försörjning själv, vilket endast kan uppnås genom att 
bygga på de sociala, kulturella och symboliska kapitalen genom studier, praktik och arbete 
(Bourdieu 1993).  

5.3 MERYL 
Introduktionen har haft stor betydelse för Meryl, som vill lära sig språket och integreras i 
samhället. Hon vill särskilt lyfta fram möjligheten för dem som har introduktionsersättning att 
verkligen ta vara på tiden att lära sig under sina första två år, även om det inte berör henne 
själv.  

”Jag vill gärna lära mig språket för att komma in i samhället. […] Förstå folket och kulturen här. 
[---] Det blir svårare om man inte kan språket, för då törs man inte fråga. Och även om det finns 
tolk och man kan använda tecken så är det lättare att komma in och skoja och så om man kan 
språket bra själv. [---] Introduktionen behövs och det är en bra chans för dom som har 
introduktionsersättning i två år att utnyttja tiden till det. Jag känner några som har klarat både 
SFI och SAS och sökt jobb under de två åren.” (Meryl) 

Meryl bygger upp sitt kulturella kapital genom att lära sig språket och lägger också stor vikt 
vid att detta också är till hjälp för att uppnå ett socialt kapital i form av att bli en av de andra 
på en arbetsplats (Bourdieu 1993). 

Andra faktorer som haft betydelse för Meryls försörjning och integrering i samhället är 
hennes studier i svenska som andra språk (SAS) och den vårdutbildning som hon läst och att 
hon dessutom utbildat sig till tolk. Något som kan bli till ett hinder för integration är när 
religionen inte tillåter att kvinnor utför samtliga förekommande arbetsuppgifter inom vården 
till exempel.    

”Jag har läst SFI och SAS och sedan gått vårdutbildning och haft timvikariat samtidigt och när 
jag var klar fick jag jobb inom vården och utbildade mig också till tolk. [---] När jag hade 
praktik inom vården så kunde jag säga att det här tillåter inte min religion. Man ser ju att jag är 
muslim, men samtidigt så vet man inte vad det innebär. Om du vet vad jag får och vad jag inte 
får som muslim så underlättar det för mig.” (Meryl) 

Meryl hann inte avsluta sina gymnasiestudier innan hon flyr från hemlandet, men har ett klart 
mål redan då att hon vill utbilda sig på universitetsnivå och jobba inom vården. När hon 
kommer till Sverige har hon en vilja att komma dit hon hade tänkt sig, hon vill fortfarande nå 
samma kulturella kapital och arbeta inom samma yrkesfält. Hennes symboliska kapital i form 
av vad religionen tillåter styr till viss del hennes liv (Bourdieu 1993). Det skulle vara 
betydelsefullt för Meryl om fler hade kunskap kring detta då hon genom detta skulle löpa 
mindre risk att känna sig utanför, som en outsider bland de redan etablerade (Elias & Scotson 
1999). 

Faktorer som kan påverka benägenheten att delta i introduktionsinsatser kan enligt Meryl vara 
att man har låg utbildning från hemlandet eller till och med är analfabeter, att det inte finns 
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några arbeten eller att man har många barn.  

”Låg utbildning är ett hinder och många är analfabeter i mitt hemland. Vi saknar också kvinnliga 
förebilder som har utbildning och som klarar sig bra som också är från vårt land. Och eftersom 
vi ofta får många barn så kan det vara svårt att få tiden att räcka till att vara nyfiken och vilja 
lära sig ett nytt språk. [---] Om jag ser en kvinna som har läst SFI och SAS men som ändå inte 
har fått jobb, så funderar jag varför jag ska lära mig språket.” (Meryl) 

Meryl har själv ett kulturellt kapital med sig från hemlandet som hon bygger vidare på när 
hon kommer till Sverige. Hon berättar att hon vill lära känna människorna och kulturen i 
Sverige, hon eftersträvas således också att uppnå ett större socialt kapital. Meryl har en vilja 
att uppnå den sociala struktur som hon eftersträvat redan innan hon kommer hit. Faktorer som 
Meryl nämner som hinder gäller inte henne själv. Hon har valt att se möjligheter att utöka de 
olika kapitalen istället, vilket det habitus som hon har utifrån sin tidigare bakgrund också är 
den del av (Bourdieu 1993). Meryl påvisar också det faktum att en stor familj och låg 
utbildning kan utgöra hinder, vilket ofta beror på kvinnans ställning i en patriarkatisk familj 
där hennes roll är att ta hand om barnen och hushållet medan mannen tar ansvar för 
försörjningen (Giddens 2003, Roman 2004, Al-Baldawi 2003)  

5.4 KATE 
Kate vill lära sig språket och komma in i samhället, varför introduktionen spelar en 
betydelsefull roll för henne. Dock så har hon upplevt att det ibland kan uppstå svårigheter att 
praktiskt öva på språket om många kommer från samma land och väljer att tala sitt eget språk 
med varandra.  

”SFI är en bra start för någon som kommer till ett nytt land. För som jag känner det så blir man 
utanför om man inte vill lära sig språket, för hela tiden när du går ut i samhället är det svenska 
som gäller.” (Kate) 

”Man kommer till SFI och studerar och man skulle kunna prata svenska. Även om man inte kan 
så mycket så kan man försöka, träna. Men om det är många från samma land så pratar dom sitt 
eget språk istället.” (Kate)     

Introduktionen blir ett betydelsefullt kulturellt startkapital för Kate. Hon lär sig språket och 
hur det svenska samhället fungerar (Bourdieu 1993). Kate ser också att introduktionen skulle 
kunna förbättras genom att invandrare samarbetade för att lära sig språket i större 
utsträckning. Något som kan försvåras då de som kommer från olika håll i världen kan ha 
svårt att ordna en egen sammanhållning (Elias & Scotson 1999).   

Andra faktorer som påverkar integrationen kan vara vidareutbildning och vilka möjligheter 
till försörjning man har under studietiden. Även kontakter med andra svenskar är viktiga för 
Kate. 

”Jag har läst ekonomi vid högskolan i mitt hemland, men när jag kommer till Sverige så ser jag 
att det är svårt att få jobb inom det när man är invandrare. Så jag byter studier till vården istället 
för att jag tycker om att ta hand om gamla och barn. Jag tog hand om min pappa när han blev 
gammal.” (Kate)  

”Jag vill kämpa för att få ett jobb, men kan inte få hjälp från socialen när jag vill studera vid 
högskolan. Men om jag slutar skolan kan jag få pengar. Det är fel på systemet när man kan få 
hjälp för att läsa SFI utan att lära sig något, men inte när man vill gå i skolan för att kunna skaffa 
sig ett jobb.” (Kate) 

”Man umgås med svenskar. Man får säga hej och börja prata och då startar en relation.” (Kate) 

Kate har utbildning på universitetsnivå med sig från hemlandet och ser det som en väg att gå 
även i Sverige för att nå egen försörjning. Hon vill utöka sitt kulturella kapital, samtidigt som 
hon ser nyttan med svenska vänner, vilket bidrar till ett socialt och symboliskt kapital. Hennes 
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yrkesinriktning från hemlandet skiljer sig dock åt från de möjligheter som hon tycker sig ha i 
Sverige. Bourdieu (1993) menar att en individs startpunkt ofta överensstämmer med dennes 
slutstation eftersom man påverkas av sitt habitus. Men det händer ändå ibland att man avviker 
från detta när man byter position, vilket är det som inträffar i detta fall. Dock så väljer Kate att 
ändå hålla sig inom ett fält som intresserar henne och som hon har vana ifrån, vård och 
omsorg. Hon upplever också en frustration över att inte fullt ut kunna nå det kulturella kapital 
som krävs för att erhålla en önskad position i samhället på grund av systemets utformning.  
(Bourdieu 1993). 

Något som kan påverka benägenheten att delta i introduktionsinsatser är vårt bidragssystem 
där det tycks saknas krav på motprestation ibland. Kate menar också att det skulle vara bättre 
om man kunde ha skilda informationstillfällen för kvinnor och män inom SFI och även bjuda 
in nyanlända kvinnor till informationen. 

”Socialen har mycket att göra tycker jag. För att de där pengarna som invandrare får gör att dom 
blir lata. Dom kan sitta på SFI år efter år och bara lämna papper när månaden är slut och få nya 
pengar. Jag blir så arg, för att i vårt land vet vi att vi måste jobba för att kunna få mat. Vi har ett 
ordspråk som säger att man ska lära mig hur man kan fiska och inte bara ta fisken och ge till 
mig.” (Kate) 

”Det skulle vara bra att bjuda in bara kvinnorna när dom har kommit till Sverige, så att dom får 
veta vad som är rätt och fel här. För om mannen är med så kanske kvinnan inte vågar ställa sina 
frågor. [---] Man kan också informera kvinnorna att dom kan jobba fast dom har barn och även 
börja lära sig svenska när dom är hemma med sina små barn. Visa att dom har många 
möjligheter!” (Kate) 

Den livssituation som Kate kommer ifrån har format henne till att leva under särskilda former 
av sociala betingelser. Hennes habitus avgör vilken social position eller livsstil hon kommer 
att sträva efter. Att leva på bidrag har inte varit möjligt i hemlandet, varför Kate även i 
Sverige strävar efter att göra allt hon kan för att försörja sig själv (Bourdieu 1993). Det 
framgår att kvinnor kan vara van att ta hand om barnen istället för att arbeta, men Kate har en 
hög utbildning och ambition att arbeta i hemlandet och anammar detta jämlika förhållande 
mellan män och kvinnor även i Sverige. Detta trots att hon också varit hemma och tagit hand 
om sin far i hemlandet, vilket ofta faller under kvinnans ansvar även under mer jämlika 
omständigheter (Giddens 2003).  

5.5 SARAH 
Sarah berättar att introduktionen är betydelsefull oavsett vad man vill göra av sitt liv. Även 
om lärarna hjälper till genom att motivera deltagarna vid svenska för invandrare (SFI) att lära 
sig språket så kan det ändå bli problematiskt.  

”…vad man än vill, så måste man först vara klar med SFI. Man måste kunna språket för att 
kunna försörja sig och få ett jobb. Det går inte att söka jobb om man inte kan språket. [---] 
Ibland är det så få lärare i skolan. Och då blir det så att lärarna inte räcker till åt alla elever när 
man vill ha hjälp av något slag. Det går mycket saktare än det borde att lära sig språket.” (Sarah) 

Sarah berättar att kvinnojouren varit på studiebesök vid svenska för invandrare (SFI) och att 
hon då passar på att be om hjälp, eftersom hon upplever att hon har problem i sitt dåvarande 
förhållande. Sarah menar att information från olika aktörer är en viktig del för att bli delaktig i 
samhället. 

”När jag var i skolan så fick jag information från kvinnojouren. Jag sitter och lyssnar på vad de 
har att säga och tänker att dom kanske kan hjälpa mig, för jag har ju haft problem. Samma dag, 
när dom berättat färdigt, så kontaktade jag dom och dom kunde hjälpa mig, så jag fick flytta 
samma dag. Jag fick hjälp på en gång.” (Sarah) 

Introduktionen får både betydelse i form av att Sarah får tillgång till att utöka sitt kulturella 
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kapital i form av språkkunskaper, men också för att hon bereds möjlighet att komma ur ett 
förhållande som inte fungerar. Sarah har endast läst på grundskolenivå i sitt hemland, vilket 
kan vara en orsak till att hon får svårare att lära sig ett nytt språk. Hon har inte ett kulturellt 
kapital i samma omfattning som många mer välutbildade som hon kan dra nytta av. Sarah har 
haft möjlighet att utöka sitt sociala och symboliska kapital i Sverige, men bristande 
språkkunskaper och en annan bakgrund har utgjort hinder för hennes integrering när 
förhållandet till hennes svenska man inte fungerade (Bourdieu 1993). 

Andra faktorer som är viktiga för egen försörjning och delaktighet i samhället är att man 
måste ha språkkunskaper och att det också måste finnas arbeten. 

”Vad man än vill så måste man ha läst färdigt SFI. Man måste alltid kunna språket. Det går inte 
att fråga efter jobb om man inte kan språket. Sen måste det finnas jobb, för annars så spelar det 
ingen roll hur mycket man försöker. Då kan man ju inte försörja sig själv ändå.” (Sarah) 

Att tillgången på jobb är god är också något som Sarah tror påverkar benägenheten att delta i 
introduktionsinsatser. 

”Om det finns jobb, om jag får jobb, då har jag lön. Då behöver jag inte sitta och vänta på min 
mans pengar. Det finns ingen som vill sitta hemma och bara vänta på mannens inkomst. Man 
vill vara självständig.” (Sarah) 

Sarah uttrycker att man måste inneha ett visst kulturellt kapital för att kunna ges tillträde till 
möjlighet att få ekonomiskt kapital. Samtidigt så menar hon att om inte möjligheten till 
ekonomiskt kapital finns, så kan också motivationen att öka sitt kulturella kapital försvinna. 
Detta stämmer överens med vad Bourdieu (1993) säger om att kulturellt och ekonomiskt 
kapital i många avseenden har en nära relation till varandra. Att Sarah nu lever i ett nytt 
förhållande med en svensk man som fungerar bra gör att de hinder till socialt och symboliskt 
kapital som fanns i det tidigare förhållandet istället kan ses som möjligheter. Att ändå uppnå 
en viss social status är dock viktigt för Sarah, vilket uttrycks genom att hon berättar att hon 
vill vara självständig. Hon vill klara sig själv och inte bli försörjd av någon annan. Även om 
hon saknar högre utbildning så kommer hon från fattiga förhållanden i hemlandet och är van 
att arbeta för sin försörjning. Hennes habitus får till följd att hon eftersträvar att uppnå en 
livssituation där hon klarar sig själv även i Sverige (Bourdieu 1993). 

5.6 NICOLE 
Introduktionen får stor betydelse för Nicole på flera sätt. Hon blir lämnad av sin man och ser 
en utväg i att lära sig språket för att på egen hand kunna integreras i samhället. Men hon ser 
också ett hinder med svenska för invandare (SFI), att det saknas kontakter med svenskar.  

”Jag vet att språket är nyckeln i livet och om man tänker bosätta sig någonstans måste man 
framförallt lära sig språket. Om man står ensam, så blir man tvungen att kämpa och fixa. Vill 
man fortsätta att leva i ett främmande land så måste man försöka anpassa sig. SFI lär bara ut 
språket, men om jag kan språket så kan jag lära mig själv och undersöka när jag vill veta mer. 
Om du undrar över något kan du alltid fråga lärarna. Lärarna är fantastiska!” (Nicole)  

”SFI kan också vara ett hinder för integration många gånger. För att man ska ha kontakt med en 
svensk kille eller tjej måste man dela något som jobbet eller skolan och jag har saknat den 
möjligheten.” (Nicole) 

Nicole är högutbildad i sitt hemland och vet att man måste lära sig saker, införskaffa ett 
kulturellt kapital, för att komma framåt i livet. Att lära sig svenska står därför högt på Nicoles 
lista. Men hon förstår också att det inte räcker med ett kulturellt kapital, utan att det också 
krävs socialt och symboliskt kapital för att komma dit hon vill. Något som hon tror sig kunna 
få genom svenska kontakter (Bourdieu 1993).  
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”SFI är bra, men jag har först nu börjat komma ut i samhället och träffat svenskar, för SFI är 
bara, bara invandrare. [---] Jag fick möjlighet att leta efter en praktikplats och skolan accepterade 
att jag praktiserade.” (Nicole)     

Nicole skaffar sig en praktikplats på egen hand och utvidgar på samma gång sina möjligheter 
till den sociala position i samhället som hon eftersträvar. Hon träffar svenskar genom sitt 
arbete och får möjlighet att vidareutveckla sina språkkunskaper. Praktiken visar sig vara en 
faktor utöver introduktionen som blir mycket betydelsefull, då det förmodligen kommer att 
leda till ett fast arbete. Hon får således ett ekonomiskt kapital som en direkt följd av de övriga 
kapital som hon tillskansat sig (Bourdieu 1993). 

Nicoles benägenhet att vilja delta i introduktionsinsatserna kan ses som en följd av den 
livssituation som hon hamnar i efter att ha kommit till Sverige och hon har helt enkelt inte 
något annat val än att göra allt som står i hennes makt för att med hjälp av de olika kapitalen 
bli integrerad och självförsörjande (Bourdieu 1993). 

”Jag litade inte på människor omkring mig och upptäckte att dom inte tolkade rätt, men nu 
förstår jag själv och vet om dom inte säger rätt sak till mig.” (Nicole) 

”Dom vill inte ta med mig i sin grupp för att jag är skild. [---] Jag är främmande och dom har 
blodsband med min man. [---] Min familj vill inte heller acceptera min skilsmässa och därför 
står jag helt ensam. [---] En kvinna som är gift måste tänka på sin man, sin svärmor, svärdotter, 
svägerska och hon inte har barn. Om hon har barn måste hon tänka på sina barn först och sen 
tänka på mat och disk och tvätt och sånt. Om hon är ensam så vågar hon ändå inte göra som hon 
vill på grund av omgivningens tryck.” (Nicole) 

”Dom säger en massa dåliga saker om mig. [---] Dom bara förstör och förstör, men jag har 
bestämt mig för att inte bry mig, utan leva som jag vill.” (Nicole)  

Nicole kommer från en bakgrund där existerande normer inom gruppen är starka och hon 
utestängs då hon inte följer de regler som finns. Skvaller kring Nicole, som kan ses som en 
maktfaktor för att utestänga individer från en gemenskap, försvårar för henne. Hon befinner 
sig i ett utanförskap både inom den egna gruppen och i det svenska samhället (Elias & 
Scotson 1999). Nicole beskriver också en miljö där patriarkatiska förhållanden råder, där 
kvinnan bör sätta omsorgen om sina barn och maken före sig själv (Roman 2004, Al-Baldawi 
2003, Giddens 2003). Trots att Nicole har det besvärligt så är hon bestämd och vill klara sig 
igenom allt. Genom de händelser som hon varit utsatt för, både en flytt till Sverige och att 
livet inte blev som hon hade tänkt sig när hon kom hit, har påverkat henne. Hon har befunnit 
sig i en viss struktur innan hon kom till Sverige och hon har också bott i ett västeuropeiskt 
land under en period tidigare i livet och vet hur levnadsförhållandena i den delen av världen 
ser ut. Hennes habitus har formats utifrån både västeuropeiskt och hemlandets förhållanden. 
Nicole har också en önskan om att någon gång få möjlighet att åter utbilda sig inom det fält 
som hon varit inne på i sitt hemland. Hon eftersträvar således att uppnå en liknande social 
position i samhället som hon tidigare haft och hon vet vilka kapital hon har att jobba med för 
att nå dit hon vill (Bourdieu 1993).   

5.7 SAMMANFATTNING  
Att lära sig ett språk och hur ett samhälle fungerar handlar om kunskap i olika former, något 
som Bourdieu (1993) kallar för kulturellt kapital. Genom det kulturella kapital som man 
förfogar över kan man sedan nå olika positioner i samhället. Introduktionen är således ett 
betydelsefullt kulturellt kapital för att komma ett steg närmare egen försörjning och 
delaktighet i samhället. Att lära sig de olika normer som gäller i samhället är även viktigt för 
att öka sina möjligheter att bli etablerad i ett nytt land (Elias & Scotson 1999).  

Bourdieu nämner sociala kontakter som ett betydelsefullt socialt kapital för att upprätthålla 
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det kulturella kapitalet bland annat. Genom att ha de rätta kontakterna med olika aktörer i 
samhället, såväl som med släkt och vänner, ökar man sina möjligheter att bli accepterad inom 
olika fält. Kontakter med svenska vänner kan lära ut de sociala koder och normer som gäller i 
samhället och därigenom tilldelas invandrarna ett symboliskt kapital. Ett kapital som inte är 
synligt med blotta ögat, men som ändå påverkar vårt sätt att agera och passa in i de 
sammanhang som vi befinner oss inom (Bourdieu 1993). 

Genom sina vidare studier och praktik har flera av kvinnorna kommit i kontakt med det 
svenska arbetslivet och fått möjlighet att knyta kontakter. De har erhållit ett mer omfattande 
kulturellt kapital inom ett visst fält, samtidigt som de också genom nya sociala kontakter 
utökat sitt sociala kapital och fått tillgång till ytterligare symboliskt kapital. Genom dessa 
olika kapital bereds de sedan tillträde till arbetsmarknaden och får ett ekonomiskt kapital som 
de kan försörja sig med (Bourdieu 1993). 

Som systemet ser ut idag nödgas man avsluta en högre utbildning och bli arbetslös för att ha 
rätt till försörjningsstöd om man inte klarar sin försörjning, vilket då också kan minska 
möjligheten att bli självförsörjande på sikt. Detta visar att det inte alltid är ekonomiskt möjligt 
för kvinnorna att utöka sitt kulturella kapital för att få möjligheten att verka inom ett fält där 
man också kan försörja sig själv så småningom. Om ekonomiskt kapital saknas, innebär det 
också att det kulturella kapitalet riskerar att stanna kvar på en viss nivå (Bourdieu 1993). 

Att man har en annan religion, kultur eller värderingar som inte stämmer överens med de 
normer som finns i Sverige menar flera av kvinnorna kan vara problematiskt i olika 
sammanhang. Det kan till exempel handla om att man avslutar en påbörjade utbildning när det 
blir dags för praktik, då man inte kan utföra alla förekommande arbetsuppgifter på grund av 
den religiösa tillhörigheten. Om man saknar det kapital som krävs för att etablera sig inom ett 
visst fält så kan svårigheter uppstå. Genom att utöka sitt kapital kan man ändå beredas 
tillträde till området. Bourdieu menar att det är fältet i sig självt som avgör vad som är 
relevant för detta (Bourdieu 1993). Att invandrare ses som en nytillkommen grupp, 
motsvarande zon 3 i Etablerade och outsiders (Elias & Scotson 1999), kan också vara en 
bidragande orsak till att invandrares ställning i samhället tenderar att försvagas. Den redan 
befintliga befolkningen, zon 2, har över tid byggt upp en gemenskap och normer som 
invandrarna saknar kunskap om. De riskerar därmed att bli socialt isolerade (Elias & Scotson 
1999).     

Genom sitt habitus bär kvinnorna också med sig en viss disposition för att vilja ta ansvar för 
sitt eget liv och försöka erhålla de former av kapital som krävs för detta. Även om deras 
sociala positioner förändrats genom flykten eller flytten till Sverige så är de samtidigt 
motiverade att lära sig språket och bli delaktiga i samhället. De försöker återställa balansen 
och upprätthålla de kapital som de tidigare förvärvat (Bourdieu 1993). 

Bourdieu (1993) kallar att man umgås på ett visst sätt inom en grupp, utan att vara medveten 
om att man samtidigt påvisar olika avsikter eller hierarkiska ställningar för symboliskt kapital. 
Då det symboliska kapitalet speglar ett samspel mellan olika kapital och habitus som formats 
ur en viss social miljö kan det uppstå svårigheter att skapa relationer med svenska individer 
som utgår från en helt annan struktur. Enligt Etablerade och outsiders (Elias & Scotson 1999) 
så kan en sammanhållning inom en viss zon, i detta fall den svenska befolkningen, även 
upprätthållas genom social kontroll och ett socialt tryck. Genom att misskreditera den nyare 
befolkningen, invandrarna, och tillskriva sig själv bättre egenskaper försvårar man för 
invandrarna att komma med i gemenskapen. Detta kan vara en del av den problematik som 
gör att svenskar uppfattas som blyga och försiktiga av invandrare och försvårar att kontakter 
byggs upp. 

Giddens menar att mansrollen i många kulturer värderas högre än kvinnans roll och att det är 
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mannen som har det huvudsakliga försörjningsansvaret, medan kvinnan ansvarar för hem och 
familj (Giddens 2003). I Sverige är förhållandet istället det att också de flesta kvinnorna har 
ett förvärvsarbete för att bistå familjens försörjning (Roman 2004). Genom att ta del av denna 
information så bereds kvinnorna större möjligheter att själva ta kontroll över sina liv och 
komma närmare en egen försörjning och delaktighet i samhället. Bland de kvinnor som inte 
fått informationen är det mer vanligt att man fortsätter att leva enligt den familjestruktur som 
man haft i hemlandet. Man saknar då kunskap om rättigheter och möjligheter man har som 
kvinna i Sverige om det skulle uppstå. 

Beroende på vilket symboliskt, kulturellt och socialt kapital en människa innehar påverkas 
denne också av vilket fält den kommer att verka inom. Detta är sin tur det som skapar en 
människas habitus, vem man är och hur man väljer att agera i olika situationer. Habitus 
formas utifrån en individs möjligheter att tillskansa sig olika kapital, hur den värld man lever i 
ser ut och vad man själv väljer att göra av livet. Varifrån man kommer och hur man ser på sin 
framtid påverkar således det liv man väljer att leva, medvetet eller omedvetet. De kvinnor 
som väljer att kämpa för att klara sig själva gör det utifrån sina förutsättningar, medan den 
som väljer att leva på bidrag förmodligen bär med sig en annan verklighet. Bourdieu (1993) 
menar visserligen att det inte är omöjligt att omforma sitt habitus, men att det är väldigt starkt 
och det som avgör väldigt mycket av hur vi kommer att agera i olika situationer.  

Precis som Etablerade och outsiders beskriver att zon 2 behåller sin starka ställning på grund 
av sammanhållning, social kontroll och skvaller, så kan även olika invandrargrupper tillämpa 
ett liknande förhållningssätt inom de egna leden. Man håller koll på varandra, för att göra sig 
själva till bättre än andra invandrargrupper eller till och med inom den egna gruppen till 
exempel. I zon 2 beskrivs en statushierarki där den som följer normer ges tillträde till olika 
gemenskaper och får en ställning i byn, samtidigt som man riskerar att straffas om man inte 
följer dessa regler (Elias & Scotson 1999). Ensamma invandrarkvinnor och kvinnor i 
patriarkala miljöer riskerar på samma sätt att straffas på olika sätt genom att inte följa 
gruppens värderingar. Det kan handla om att inte äga tillträde till gemensamma fester, eller att 
inte tillåtas att umgås med vänner utanför den egna gruppen med mera. Det handlar alltså inte 
bara om att integreras i det svenska samhället, zon 2, för kvinnor med invandrarbakgrund, 
utan det gäller också att hålla sig väl inom den egna världen, zon 3. 

Parsons menar att det finns en funktionell funktion i att tilldela kvinnor en ”expressiv” roll där 
hon ta hand om familj och hushåll, medan mannen får den ”instrumentella” rollen med ansvar 
för hushållets försörjning. I de områden där patriarkatiska förhållanden ännu råder bidrar detta 
till att undvika konflikter mellan yrkes- och familjeliv (Roman 2004). Al-Baldawi menar 
också att mannen i vissa delar av världen har makten genom att ha det ekonomiska ansvaret 
för familjen medan kvinnans roll i första hand är att föda barn och ta hand om hemmet. Han 
ser dock att det förekommer skillnader beroende på om kvinnorna kommer från stad eller 
landsbygd (Al-Baldawi 2003). Om kvinnan kommer från en bakgrund där patriarkat råder är 
det rimligt att tro att detta förhållande, åtminstone till en början, kvarstår även i Sverige. 
Kvinnan saknar dels kunskap om de förhållanden som råder i det nya landet, och finner 
förmodligen också en trygghet i det invanda. Det är inte säkert att kvinnan själv vill förändra 
sin situation då hon genom hela sin uppväxt och bakgrund har formats till att leva under de 
sociala betingelser som ett patriarkat innebär. Kvinnans habitus innehåller och fortsätter hela 
tiden att fortplanta de vanor och den livssyn som ser det patriarkala levnadsförhållandet som 
det enda rätta (Bourdieu 1993).   
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6. SLUTDISKUSSION 

Här kommer min slutdiskussion kring kvinnor med invandrarbakgrund och faktorer som 
påverkar deras deltagande i introduktionsinsatser samt vilken betydelse introduktionen har 
gällande deras möjligheter att bli självförsörjande och känna delaktighet i det svenska 
samhället. Jag kommer också att diskutera kring vilka faktorer som påverkar kvinnors 
benägenhet att faktiskt delta i de introduktionsinsatser som står till buds – och den 
problematik som visar att alla kvinnor kanske inte ens är medvetna om vilka möjligheter som 
finns.  

6.1 EGNA REFLEKTIONER 
Jag har valt att undersöka kvinnor med invandrarbakgrund och deras möjligheter till egen 
försörjning och delaktighet i samhället utifrån erfarenheter från det sociala arbetsfältet som 
visar att det ibland kan vara problematiskt för dessa kvinnor att komma ifrån ett 
bidragsberoende. Vilken betydelse har introduktionen och finns det andra faktorer som 
påverkar möjligheterna eller kanske blir till hinder? Vad är det som avgör om en kvinna med 
invandrarbakgrund faktiskt lyckas, men kanske allra viktigast – finns det något man kan göra 
för de kvinnor som inte kommer vidare? 

Min uppfattning är att samtliga tillfrågade kvinnor har en motivation och ambition att komma 
framåt och vilja bli integrerade och smälta in bland den övriga befolkningen i sitt nya land. 
De har en tro på att det är möjligt och de har en förmåga att kämpa för sin egen 
självständighet. Givetvis så tror jag, precis som Bourdieu (1993) talar om kapital, fält och 
habitus, att kvinnornas bakgrund och tidigare erfarenheter har en stor del av deras förmåga att 
både ha möjlighet att ta för sig och att vilja detsamma.  

Utan möjligheter att utöka sitt svenska kontaktnät tycks det vara svårt att ändå komma vidare. 
Den kvinna som själv har ordnat sig en praktikplats under sina studier i svenska för 
invandrare (SFI) och de kvinnor som vidareutbildat sig inom vårdyrken med praktik, har 
samtliga beretts möjlighet till anställning i någon form. Att öka möjligheterna till att få ett 
arbete genom praktik eller genom att känna någon inom verksamheten är ett framgångsrikt 
sätt för arbetslösa med svensk bakgrund och inte desto mindre viktigt för den som kommer 
från ett annat land. Den bild som jag har fått efter genomförandet av min studie är att det 
sällan räcker för kvinnor med invandrarbakgrund att läsa svenska för invandrare (SFI). Det 
måste till något mer.  

Bidragssystemets utformning i Sverige omnämns som både positivt och negativt. Att erhålla 
introduktionsersättning möjliggör att under två års tid kunna satsa på att lära sig språket och 
bli integrerad och självförsörjande. Ändå finns det dem som inte klarar sig igenom på dessa år 
av olika anledningar. Det ställs inte högre krav än att närvara vid introduktionsinsatser för att 
erhålla försörjningsstöd och man behöver därmed inte heller anstränga sig. Vill man inte klara 
sig själv, så behöver man inte. Men bilden kan också vara den att många kvinnor bär med sig 
en sjukdomsbild, från hemlandet eller uppkommen under flykt eller flytt, eller på grund av 
läs- och skrivsvårigheter upplever svårigheter med att ta del av introduktionsinsatser.  

Det bidragssystem som vi har i Sverige tillåter i vissa fall invandrare att bli bekväma istället 
för att kämpa för sin egen integrering i samhället enligt några av kvinnorna. Min åsikt är att 
det förmodligen ligger något i detta för en del av de kvinnor som är långvarigt 
bidragsberoende, men inte för alla. Försörjningsstöd står för det yttersta skyddsnätet och vem 
har kunskapen att avgöra om en person har ett giltigt hinder för att inte lära sig språket 
tillräckligt snabbt till exempel. Något som man skulle kunna bli bättre på är att försöka ta reda 
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på bakomliggande orsaker till att introduktionsinsatser inte påbörjas eller drar ut på tiden, 
vilket jag tyvärr tror kan förhindras av att tid ofta saknas för detta vid socialförvaltningarna.  

Något som jag själv har fått ökad kunskap om under denna undersökning är att de kvinnor 
som kommer hit på anknytning till en annan man, landsman såväl som svenska män, inte 
erbjuds introduktionsinsatser utan själva får anmäla intresse för deltagande. Dessa kvinnor 
riskerar att fara illa samtidigt som de saknar kunskap om sina rättigheter och möjligheter och 
därmed inte heller kan förändra sin situation. Att inte kunna språket blir ett ytterligare hinder 
för dessa kvinnor i sammanhanget. Jag ser det som ett stort och allvarligt problem att man inte 
tycks ha uppmärksammat dessa kvinnor i någon större utsträckning och gjort något åt 
situationen som den ser ut idag. 

Genom denna undersökning har jag beretts möjlighet att utöka mitt kunskapsområde kring 
kvinnor med invandrarbakgrund och deras möjligheter till egen försörjning och delaktighet i 
samhället. Något av det viktigaste att komma ihåg är att vi alltid måste möta individen och att 
invandrarkvinnor aldrig kan ses och förstås som en homogen grupp. Varje kvinna har sin 
unika historia som är en del av var hon befinner sig just nu och vad hon behöver för att 
komma vidare med sitt liv.    

Trots att jag inte har kommit i kontakt med de kvinnor som ännu inte är integrerade, så har jag 
ändå fått ovärderlig kunskap om vad som är viktigt att bära med sig i mötet med dessa 
kvinnor från de andra kvinnor som deltagit i min undersökning.  

6.2 FORTSATTA STUDIER 
Utifrån det jag har kommit fram till genom min kvalitativa analys är det möjligt att gå vidare 
med nya frågor för att erhålla ytterligare kunskaper kring detta område och få en än mer 
djupare förståelse för invandrade kvinnors situation inom flera olika områden.  

Det finns ett flertal ”lokala” rapporter och undersökningar kring kvinnors situation, men det 
tycks saknas större svenska studier som visar vad man kan göra för att anpassa introduktionen 
till kvinnors förhållanden. I den forskning som är aktuell tycks det dessutom oftare vara 
handläggare än kvinnorna själva som tillfrågats. Undersökningar bör enligt min mening i 
större utsträckning även omfatta vad kvinnor med invandrarbakgrund själva har att säga för 
att vi ska få en rättvis bild av vilka faktorer som ligger bakom hur det ser ut och vad som 
behövs för dem  

Målet för de introduktionsinsatser som finns idag har till syfte att lära ut språket och hur 
samhället fungerar. Frågan är om det genom en annan utformning skulle vara möjligt att 
ytterligare förbättra möjligheterna att komma vidare till arbete direkt efter introduktionen 
genom till exempel praktik i större omfattning eller en bättre fördelning mellan kvinnor och 
män. Att lära sig språket är viktigt, men det räcker inte – introduktionen måste fortsätta 
bortanför detta för att integrationen ska bli fullständig.  

En intressant frågeställning som har framkommit under min undersökning är på vilka 
premisser introduktionsersättning och försörjningsstöd utbetalas i relation till individens 
insats i introduktionen. Ställs det för låga krav på deltagarna i pågående introduktionsinsatser, 
eller behöver vi bli bättre på att ta reda på om det finns andra orsaker till varför vissa individer 
kan bli kvar under betydligt längre tid än andra?     

Kvinnor som kommer till Sverige på anknytning till sina män, svenska som utländska, tycks i 
vissa fall vara en särskilt utsatt grupp. Jag anser att det bör finnas ett intresse av att se hur 
många kvinnor som berörs av detta och hur deras verklighet ser ut. Kanske bör man se över 
hur man tar emot denna grupp nyanlända inom kommunerna och försöka hitta ett sätt för att 
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säkerställa att även dessa kvinnor erbjuds information om möjliga introduktionsinsatser och 
viss samhällsinformation?   

Det finns naturligtvis många områden att undersöka vidare och ovan är bara ett urval av 
förslag. Sverige är ett land som tar emot människor från andra länder och vi behöver bli bättre 
på att ta tillvara de möjligheter i form av till exempel nödvändig arbetskraft som vi är i behov 
av redan nu, men även i framtiden. Samtidigt så kan vi inte blunda för den problematik som 
finns inom området, till exempel svårigheter att integreras i samhället och klara sin egen 
försörjning, vilket många invandrare blir drabbade av.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Informationsbrev 

Detta brev innehåller information om undersökning avseende att kvinnor i lägre utsträckning än 
män deltar i introduktionsinsatser inom Borlänge Kommun. Undersökningen genomförs som en C-
uppsats i ämnet Sociologi med inriktning mot Socialt arbete vid Högskolan Dalarna. 

Du är en av dem som har tillfrågats om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att: 

� Ta reda på om kvinnor med invandrarbakgrund upplever att deltagandet alternativt bristen på 
deltagande i introduktionsprogram eller andra faktorer kan ha någon betydelse för möjlighet till 
egen försörjning och delaktighet i samhället.  

 
� Varför kvinnor med invandrarbakgrund själva tror att kvinnor i lägre utsträckning än män deltar 

i introduktionsprogram. 
 
� Genom resultatet få vägledning till framtida forskning om hur det kan vara möjligt att öka 

kvinnors deltagande i introduktionsprogram. 
 
Deltagande i ett introduktionsprogram som har för avsikt att ge en god start och grund för den 
fortsatta integrationen gäller i lika stor utsträckning för kvinnor som för män. Det är därför viktigt 
att samla in kunskap om varför kvinnor i lägre utsträckning än män tycks delta i de 
introduktionsinsatser som finns idag så att deltagandet kan hamna på en mer jämn nivå oavsett kön i 
framtiden.  

För undersökningen har sex kvinnor med invandrarbakgrund valts ut för enskilda intervjuer. 
Samtliga kvinnor har valts ut av integrationsenheten samt enhet för försörjningsstöd och 
rehabilitering utifrån deras kännedom om kvinnor med invandrarbakgrund som är i egen försörjning 
eller har försörjningsstöd. Varje individ är unik och därför är just din medverkan en viktig del som 
kan bidra till en ökad insikt om kvinnors situation avseende introduktion, egen försörjning och 
delaktighet i samhället!  

Som medverkande i denna undersökning deltar du i en intervju där du besvarar öppna frågor utifrån 
en färdig intervjuguide. Intervjun tar mellan 30-60 minuter och spelas in som ljudfil.  Du kommer 
att erbjudas möjlighet att ta del av det färdiga arbetet när uppsatsen är klar.  

Inspelningen från intervjun är endast till för min egen skull och kommer att förstöras så snart som 
den är nedskriven till pappersform och uppsatsen är färdigställd. Allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna känna igen dig i uppsatsen.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Oavsett om du väljer att delta eller ej så kommer det inte att påverka en 
eventuell kontakt med den handläggare som förmedlat ditt namn till mig. Handläggarens uppgift 
har endast varit att förmedla ditt namn och kommer därefter inte att ha någon insyn i det fortsatta 
arbetet, utöver den senare färdigställda uppsatsen.    

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  



 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrund 
 

� Berätta om dig själv (ålder, civilstånd, barn osv.). 
 

� Vilket land kommer du ifrån och hur vill du beskriva den platsen (stad/landsbygd osv.)? 
 

� Utbildning och sysselsättning i hemlandet? 
 

� Hur länge har du varit i Sverige (var har du bott och hur länge)? 
 

� Utbildning och sysselsättning i Sverige? 
 

� Hur är din försörjning ordnad idag? 
  
 

Huvudfrågor 
 
Introduktionen 
 

� Har du deltagit i någon introduktion (i vilken utsträckning)? 
 

� Varför har du deltagit/ej deltagit i introduktionen? 
 

� Kan du beskriva hur introduktionen ser ut och vad syftet är med denna?  
 

� Vad anser du personligen om introduktionen?  
 

� Tror du att introduktionen kan ha någon betydelse för möjligheter till egen försörjning och 
delaktighet i samhället?  
 

 
Möjligheter och hinder utöver introduktionen 
 

� Finns det några faktorer, utöver introduktionen, som har påverkat dina möjligheter till egen 
försörjning och delaktighet i samhället (positiva och/eller negativa, viktigast, vanligast)? 
 

� Finns det några andra faktorer, utöver introduktionen, som du tror kan påverka andra 
invandrarkvinnors möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhället (positiva 
och/eller negativa, viktigast, vanligast)? 
 

 
Deltagande i introduktionsprogram bland kvinnor 
 

� Varför tror du att kvinnor i lägre utsträckning än män deltar i introduktionsprogram 
 

� Har du några tankar kring vad som skulle kunna öka kvinnors deltagande i 
introduktionsprogram så som det ser ut idag? 



 

 
� Har du några tankar kring annan utformning av introduktionsprogram som skulle kunna öka 

kvinnors deltagande? 
 
Avslutande frågor 
 

� Hur skulle ditt liv se ut om du fick önska precis vad du vill (familj, sysselsättning osv.)?  
 

� Hur ser du på din framtid, dina möjligheter att nå dessa mål? 
 

� Har du något mer som du vill tillägga till denna undersökning? 
 

 

Kan jag återkomma om jag har fler frågor? 

 
 
 

 


