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Sammanfattning 
 

Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt 

projektet Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att 

komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i 

projektet aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. Till 

utvärderingen har kvalitativa intervjuer, forskningsartiklar och litteratur som är 

aktuell inom ämnet använts. Frågeställningen är hur har utrikesfödda kvinnor upplevt 

sin medverkan i projektet Workplace Luleå, vilka är de interna respektive externa 

anledningarna till att utrikesfödda kvinnor söker eller inte söker arbete och arbetar 

deltagande arbetsgivare i projektet för att förebygga diskriminering av främst 

utrikesfödda kvinnor inom den egna branschen. Utrikesfödda kvinnor har lägst 

sysselsättningsgrad i Sverige jämfört med inrikesfödda män och kvinnor samt 

utrikesfödda män. Tidigare forskning har visat att utrikesfödda kvinnor inte får 

samma förutsättningar som utrikesfödda män på arbetsmarknaden. Som teori valdes 

integrationsteorin som beskriver den integrationsprocess utrikesfödda individer 

genomgår. Resultatet visade de utrikesfödda kvinnorna som deltagit i Workplace 

Luleå fann projektet givande, de uppgav såväl externa som interna anledningar till 

varför utrikesfödda kvinnor söker eller inte söker arbete samt att arbetsgivarna inte 

upplever diskriminering mot utrikesfödda kvinnor på de egna arbetsplatserna men att 

omedveten diskriminering kan ske inom branscherna. 
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Abstract 
 

The purpose of this evaluation was to investigate how female immigrants have 

experienced the project Workplace Luleå, what the immigrant women considers as 

obstacles to enter the labor market and investigate if participating employers in the 

project are actively working against discrimination within their own industries. For 

the evaluation, qualitative interviews, research articles and literature that are current 

within the subject have been used. The question formulation is how has immigrant 

women experienced their participation in the project Workplace Luleå, which are the 

internal and external reasons to why immigrant women look for work or not and do 

participating employers actively work to prevent discrimination of mainly immigrant 

women within their own industries. Immigrant women have the lowest employment 

rate in Sweden in comparison to native men and women as well as immigrant men. 

Previous research has shown that immigrant women do not get the same conditions as 

immigrant men on the labor market. As for a theory, the integration model was 

chosen, that describe the integration process immigrants go through. The result 

showed that the immigrant women that participated in Workplace Luleå found the 

project rewarding, they also reported both internal and external reasons to why 

immigrant women look for work or not and that the employers to not experience 

discrimination against immigrant women at their workplaces, but that unconscious 

discrimination could take place within their industries. 
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1 Inledning 
 

I dagens oroliga värld är många människor på flykt och söker fristad i nya, trygga 

länder. Sverige har i många år tagit emot invandrare som av olika anledningar har 

lämnat sina hemländer och flytt till Sverige. Om en invandrare har sökt asyl i Sverige 

på grund av att denne ”löper risk att straffas för döden, löper risk att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av 

väpnad konflikt” (Fores, 2019a), kan personen bli bedömd som alternativt 

skyddsbehövande enligt EU:s regler. Om en invandrare har sökt asyl på grund av att 

denne ”tvingats fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på 

grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning 

eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp” (Fores, 2019a), kan personen bli 

klassificerad som en flykting enligt svensk lag, EU:s regelverk och FN:s 

flyktingkonvention. Flyktingar och alternativt skyddsbehövande har sedan rätt att 

söka asyl i Sverige (Fores, 2019a). 

 

Under 2010 föreslog den dåvarande regeringen en proposition om en ny lag om 

etableringsinsatser för invandrare som har beviljats asyl och fått uppehållstillstånd 

(Prop. 2009/10:60). Etableringsinsatserna upprättades för att påskynda och underlätta 

för invandrare att komma in på arbetsmarknaden, då invandrare tidigare haft 

svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med lagen var att 

etablera invandrare i arbetsför ålder (20-64 år) i såväl arbetsliv som samhällsliv, för 

att ge invandrarna möjlighet till att bli självförsörjande och integrerade i Sverige. 

Detta kom att kallas för Etableringsreformen och det var Arbetsförmedlingen som 

övertog det samordnade ansvaret för invandrare från kommunerna (Prop. 

2009/10:60).  

 

Under 2018 introducerades Proposition 2016/17:175 som presenterade ett nytt 

regelverk för etableringsinsatserna, där samma regler för etablering gäller för hela 

befolkningen, inrikesfödda som utrikesfödda, och invandrare ansvarar för sin egen 

etablering på arbetsmarknaden. Försäkringskassan övertog handläggningen vad gäller 

etableringsersättning från Arbetsförmedlingen då det fanns en förväntan att 

invandrares vilja att etablera sig på arbetsmarknaden skulle öka om det fanns en risk 

för indragen ersättning om inte aktivt deltagande i etableringsinsatserna tog plats. 

Med det nya regelverket bytte Etableringsreformen namn till Etableringsprogrammet 

(Fores, 2019b). 

 

Etableringsprogrammet har som uppgift att påskynda invandrare in på 

arbetsmarknaden eller till studier och det är Arbetsförmedlingen som har det 

samordnade ansvaret för etableringen. Efter lagändringen ska Arbetsförmedlingen, i 

samverkan med kommuner, myndigheter, företag och organisationer, så fort som 

möjligt efter det att en invandrare beviljats uppehållstillstånd, kliva in och etablera en 
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personlig plan tillsammans med invandraren där tidigare kompetenser och 

erfarenheter ska diskuteras. Denna etableringsplan ska ”alltid innehålla SFI (svenska 

för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska 

samhället, så kallad samhällsorientering”. Med arbetsförberedande insatser menas 

aktiviteter som rehabilitering och kompletterande studier (Fores, 2019b). 

 

Inom arbetsmarknadspolitiken har Arbetsförmedlingen ett jämställdhetsuppdrag 

(Cheung, 2018), vilket utgår från att alla människor oavsett kön ska ha möjlighet att 

utnyttja förmedlings- och programverksamhet under samma förutsättningar. Fastän 

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering har tidigare studier 

visat att det finns en ojämlikhet mellan män och kvinnor inom 

arbetsmarknadspolitiken, där män får anställning i större omfattning än kvinnor. 

Denna ojämlikhet är än större bland utrikesfödda och är som allra störst bland 

utrikesfödda kvinnor (Cheung, 2018). 

 

Enligt Andersson (2011) är den grupp av utrikesfödda som möter mest diskriminering 

på den svenska arbetsmarknaden, utrikesfödda kvinnor från utomeuropeiska länder. 

Diskriminering enligt Diskrimineringsombudsmannen (2019) är ”enligt lagens 

definition att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska 

också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.” Förklaringar till 

diskrimineringen av utrikesfödda kvinnor från utomeuropeiska länder på den svenska 

arbetsmarknaden enligt Duvander (2011), består av förutfattade meningar och 

stereotyper angående de utrikesfödda kvinnornas egna värderingar och normer som 

kan skilja sig från svenska värderingar och normer. Den höga arbetslösheten inom 

gruppen utrikesfödda kvinnor beror inte enbart på grund av diskriminering, utan även 

på grund av att utrikesfödda kvinnor kan ha låg utbildning, låg arbetslivserfarenhet 

och låg språkkunskap (Hjerm, 2004), vilket alla är förutsättningar som är nödvändiga 

för att komma in på arbetsmarknaden och få ett arbete (Wiesbrock, 2011; Nekby, 

Vilhelmsson & Özcan, 2008). 

1.1 Bakgrund 

Kompetensförsörjningsfrågan är en stor prövning som hotar ökad tillväxt i 

Norrbottens län. Länsstyrelsen Norrbotten utarbetade under 2007 den Regionala 

Utvecklingsstrategin (RUS), för att främja det regionala tillväxtarbetet. Detta 

tillväxtarbete har fem prioriterade områden som är ”strategiskt gränsöverskridande 

samarbete, tillgänglighet, innovation och förnyelse samt kompetensförsörjning och 

ökat arbetskraftsutbud” (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012: 35). RUS har sina 

utgångspunkter från Regeringens strategi En nationell strategi för regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 som ”bygger på den 

regionala tillväxtpolitiken, den svenska arbetsmarknadspolitiken och EU:s 

sammanhållningspolitik”, men RUS har även utgångspunkter från EU:s 
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framtidsstrategi Europa 2020, som ”bygger på tre prioriteringar som alla ska 

förstärka varandra: Smart tillväxt. Att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och 

innovation; Hållbar tillväxt. Att främja en resurseffektivare, grönare och 

konkurrenskraftigare ekonomi; Tillväxt för alla. Att stimulera en ekonomi med hög 

sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning” (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2012: 13, 15). 

 

För att regionen ska fortsätta utvecklas krävs, enligt Länsstyrelsen Norrbotten (2012), 

en bra kompetensförsörjning och att näringslivet ökar för att det ska finnas möjlighet 

till kompetent arbetskraft. För att möta behovet av ökad arbetskraft måste därför 

organisationer förändras, utvecklas och generera bra arbetsmiljöer för såväl män som 

kvinnor, där fokus ligger på jämställdhet och att överbrygga gamla värderingar om 

könsstereotyper samt att det finns en acceptans gentemot människor från andra 

kulturer och en vilja att anställa utrikesfödda män och framförallt utrikesfödda 

kvinnor (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012). 

 

Ett återkommande problem är att sysselsättningsgraden för utrikesfödda är lägre än 

för inrikesfödda, särskilt vad gäller utrikesfödda kvinnor. Enligt Arbetsförmedlingen 

(2019) var sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor 63,6%, medan inrikesfödda 

kvinnors sysselsättningsgrad var 81,6% under 2018. Flertalet arbetsgivare inom olika 

branscher har uttryckt svårigheter att rekrytera inom sina respektive branscher och 

trots att det finns en efterfrågan om arbetskraft, blir utrikesfödda inte anställda i 

samma omfattning som inrikesfödda. Långsiktigt kan detta leda till att lyckad 

integration inte längre blir möjlig, och klyftan mellan utrikesfödda och inrikesfödda, 

vad gäller sociala såväl som ekonomiska faktorer, ökar (Svenska ESF-rådet, 2016). 

 

Workplace Luleå är ett projekt som startade i mars 2017 och som kommer avslutas i 

slutet av november 2019 (Svenska ESF-rådet, 2016). Det är Luleå Kommun och 

Arbetsmarknadsförvaltningen som har startat projektet, där syftet är att skapa 

möjligheter och underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Detta 

sker genom att matcha målgruppen, det vill säga utrikesfödda, mot arbetsgivare i 

olika branscher som söker personal, där deltagaren får göra praktik med stöd av 

språkundervisning och andra studier i arbetsmarknadskunskap. Projektet startades för 

att tackla de problem Norrbottens län står inför vad gäller bristen på arbetskraft samt 

integration av målgruppen inom arbetsmarknaden, då en majoritet av inskrivna 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen är utrikesfödda. Detta gäller särskilt 

utrikesfödda kvinnor i icke-traditionella yrkesval utifrån kön. För att dessa problem 

ska kunna överkommas måste arbetsgivare inom länet vara villiga att öka såväl 

rekrytering som mångfald och även överväga att anställa underrepresenterade kön 

inom deras respektive branscher (Svenska ESF-rådet, 2016). 

 

De hinder som står i vägen för en lyckad matchning är språkbarriärer, brist på 

arbetslivserfarenhet i Sverige samt brist av sociala nätverk. Ännu ett hinder är att 

arbetsgivare kan ha svårt att avsätta tillräckligt med tid som krävs för att handleda 
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personer ur målgruppen i de arbetsgifter som förekommer. Projektet ämnar därför 

arbeta med långvarig handledning för att hjälpa och stötta både arbetsgivare och 

deltagare ur målgruppen från rekrytering till anställning. Detta kommer i sin tur leda 

till ett ömsesidigt lärande för såväl arbetsgivare som deltagare samt att det kommer 

leda till att rekrytering av målgruppen ökas. Detta kommer i sin tur leda till att 

utrikesfödda män och kvinnor får större chans till fortsatt anställning (Svenska ESF-

rådet, 2016). 

1.2 Tidigare forskning 

Migration och integration är ämnen som har blivit utforskat flertalet gånger i Sverige. 

En forskare som har fokuserat på integration, mångfald och etnicitet i sitt arbete är 

Osman Aytar. Enligt Aytar (2007) är det relationen mellan inrikesfödda invånare och 

utrikesfödda invånare som är i fokus för integrationsprocessen. För att integration ska 

kunna ske framgångsrikt måste det finnas en ömsesidig påverkan vad gäller beroende 

och respekt mellan såväl inrikesfödda som utrikesfödda invånare, vilket i sin tur 

resulterar i ett samhälle som är integrerat och mångkulturellt.  

 

En faktor som är nödvändig för lyckad integration är att utrikesfödda har möjlighet att 

komma in på arbetsmarknaden och få anställning. Inte enbart av försörjningsskäl utan 

även för den egna självkänslan och för att känna en delaktighet i det nya samhället. 

Studier visar att utrikesfödda står inför betydligt svårare hinder än inrikesfödda att 

komma in på arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden är lägre för utrikesfödda än 

inrikesfödda (SOU, 2012:69). När utrikesfödda inte har samma möjligheter som 

inrikesfödda, uppnås inte det grundläggande mål integrationspolitiken har: ”lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund” (Prop. 1997/98:16: 21) och risken för utanförskap och segregation ökar. 

Hindren för att etablera sig på arbetsmarknaden är särskilt svåra för utrikesfödda 

kvinnor under olika omständigheter (SOU, 2012:69). 

 

Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen ett etableringsuppdrag som innebär att 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att utrikesfödda män och kvinnor blir etablerade på 

arbetsmarknaden. Utöver sitt etableringsuppdrag har även Arbetsförmedlingen ett 

arbetsmarknadspolitiskt uppdrag inom jämställdhet som är styrt av 

diskrimineringslagen samt genom Förordning (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Riksdagen, 2000), där Arbetsförmedlingens 

verksamhet ska "utformas så att den främjar mångfald och jämställdhet samt 

motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelad arbetsmarknad” 

(Cheung, 2018: 8). Enligt detta uppdrag ska såväl män som kvinnor på lika villkor 

kunna nyttja förmedlings- och programverksamhet.  

 

Men en studie av Cheung (2018) visade att utrikesfödda kvinnor fick medverka i olika 

aktiviteter så som arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildningar i mindre utsträckning 

än utrikesfödda män. Utrikesfödda kvinnor hade även mindre kontakt med 
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Arbetsförmedlingen i form av fysiska möten och sannolikheten att få träffa en 

arbetsförmedlare samt att bli bedömd som matchningsbar var lägre än hos 

utrikesfödda män. Även den första kontakten med arbetsgivare skedde senare än vad 

det gjorde för utrikesfödda män. Enligt forskning finns det en könsskillnad vad gäller 

arbetsmarknadsetablering för utrikesfödda, där män ofta bedöms snabbare, erbjuds 

mer jobbförslag och får mer hjälp av arbetsförmedlare än kvinnor. Anledningen till 

varför denna könsskillnad existerar är komplicerad och inte helt förutbestämd. 

Möjliga anledningar kan vara diskriminering, förutfattade meningar och okunskap 

från arbetsförmedlares sida, där samhällets sociala normer om det som anses vara 

manligt eller kvinnligt, kan påverka utrikesfödda kvinnors låga deltagande inom 

arbetsmarknadsetablering. Gammalmodiga, traditionella stereotyper påvisar män som 

tävlingsinriktade, handlingskraftiga och framgångsrika – egenskaper som ger män 

automatiskt en hög status och gör dem till ledarfigurer. Det anses däremot att kvinnor 

måste förtjäna sin status på grund av deras omsorgsfulla, kärleksfulla och blida natur, 

och den huvudsakliga ansvarsuppgiften åligger kvinnor att sköta familj och hushåll. 

Dessa stereotyper kan leda till att män blir prioriterade över kvinnor karriärmässigt 

(Cheung, 2018). 

 

En studie utförd av den dåvarande regeringen (SOU, 2012:9) undersökte uttag av 

föräldrapenning bland utrikesfödda föräldrar. Resultatet visade på att ansvar över hem 

och barn vilade i största omfattning på utrikesfödda kvinnor. De arbetade därför i 

mindre utsträckning än utrikesfödda män och om de arbetade, så arbetade de ofta 

endast deltid. Studien visade att utrikesfödda kvinnor primärt arbetar inom 

serviceyrken som handel eller vård och omsorg, vilket även har bekräftats i 

internationella studier (Rubin, Rendall, Rabinovich, Tsang, van Oranje-Nassau & 

Janta, 2008), där utrikesfödda kvinnor mestadels arbetar inom serviceyrken som vård 

och omsorg och städning. Studien visade även att utrikesfödda kvinnors ålder och 

huruvida de har unga barn också påverkar utrikesfödda kvinnors utsträckning på 

arbetsmarknaden. 

 

Studier har visat att utrikesfödda från länder utanför EU har större chans att hamna 

utanför arbetsmarknaden i Sverige än utrikesfödda från länder inom EU, vilket 

påvisar att en utrikesfödd persons hemland kan påverka utgången för dennes 

integration på den svenska arbetsmarknaden och leda till hög arbetslöshet för 

utomeuropeiska utrikesfödda (Andersson, 2011). Detta kan bero på att de kulturella 

värderingarna om kvinnors utbildning och sociala ställning från hemlandet skiljer sig 

avsevärt från de svenska, något som kan leda till förutfattade meningar och 

diskriminering från inrikesfödda invånare. Men även utseende har visat sig påverka 

etableringen på arbetsmarknaden enligt Duvander (2001). Europeiska utrikesfödda 

som utseendemässigt liknar svenskar och har liknande kulturella värderingar har 

större chans att bli anställda än utomeuropeiska utrikesfödda. Den främsta 

anledningen till att utomeuropeiska utrikesfödda, särskilt kvinnor, blir anställda i 

mindre omfattning än andra invånare är språksvårigheter och bristande utbildning 

(Lundborg, 2013). Även om utrikesfödda har utbildning och högkvalificerade yrken 
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från hemlandet, så är det ändå en stor skillnad mellan utrikesfödda och inrikesfödda 

när det kommer till högkvalificerade yrken i det nya landet. Enligt Wiesbrock (2011) 

kan detta bero på att det finns svårigheter att jämföra kvalifikationer bland olika 

länder samt att de formella kvalifikationerna från hemlandet inte håller måttet med det 

nya landets kvalifikationer enligt arbetsgivare. 

 

Enligt Wiesbrock (2011) är diskriminering en anledning till att utrikesfödda är 

arbetslösa i högra grad än inrikesfödda, något som framförallt märks vad gäller 

faktorer som lön och arbetsförhållanden, där det finns tydliga skillnader mellan 

inrikesfödda och utrikesfödda. Diskriminering vad gäller utrikesfödda kan delas upp i 

två kategorier: statistisk diskriminering och preferensbaserad diskriminering 

(Carlsson & Skedinger, 2011). Statistisk diskriminering innebär att en arbetsgivare 

kan tvivla på om en utrikesfödds kvalifikationer är giltig eller inte. Preferensbaserad 

diskriminering innebär att en arbetsgivare kan ha negativa förutfattade meningar om 

en utrikesfödd persons etnicitet och bakgrund.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Som den tidigare forskningen har visat så har utrikesfödda män och kvinnor 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden (Aytar, 2007; Cheung, 2018; SOU, 

2012:69; Prop. 1997/98:16; Rubin et. al., 2008; Andersson, 2011; Duvander, 2001; 

Lundborg, 2013; Wiesbrock, 2011; Carlsson et. al., 2011). Särskilt svårt är det för 

utrikesfödda kvinnor som ofta inte får samma förutsättningar som utrikesfödda män 

samt att de har fler hinder att överkomma för att få möta arbetsgivare och få 

möjligheten att bli anställda. För att försöka hjälpa utrikesfödda män och kvinnor in 

på arbetsmarknaden och för att försöka överbrygga dessa hinder, har 

Arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med Luleå Kommun skapat projektet 

Workplace Luleå (Svenska ESF-rådet, 2016).  

 

Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt 

projektet Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att 

komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i 

projektet aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. 

 

Frågeställning: 

 

 Hur har utrikesfödda kvinnor upplevt sin medverkan i projektet Workplace 

Luleå? 

 Vilka är de interna respektive externa anledningarna till att utrikesfödda 

kvinnor söker eller inte söker arbete? 

 Arbetar deltagande arbetsgivare i projektet för att förebygga diskriminering av 

främst utrikesfödda kvinnor inom den egna branschen? 
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Med externa anledningar avses faktorer som till exempel diskriminering från 

arbetsgivare, det vill säga omständigheter som de utrikesfödda kvinnorna inte kan 

råda över. Med interna anledningar avses faktor som till exempel att den egna 

kulturen håller dem tillbaka från att komma ut på arbetsmarknaden eller brist på 

kompetens, det vill säga omständigheter som de utrikesfödda kvinnorna till någon 

mån själva kan råda över. 

1.4 Avgränsningar 

Efter Workplace Luleås projektledares önskemål kommer denna utvärdering att 

fokusera på utrikesfödda kvinnor, framförallt på de utrikesfödda kvinnor som har 

deltagit i projektet och deras upplevelser av deras tid i projektet Workplace Luleå. 

Utvärderingen kommer även att fokusera på hur utrikesfödda kvinnor upplever sin 

väg in på arbetsmarknaden, vilka eventuella svårigheter de står inför och deras egna 

tankar kring arbete. Slutligen kommer även utvärderingen undersöka om arbetsgivare 

som har deltagit i projektet arbetar för att förebygga diskriminering inom den egna 

branschen. 

1.5 Disposition 

I första delen av utvärderingen har en bakgrund till ämnet blivit beskrivet, tidigare 

forskning kring ämnet har blivit framställt och syftet med utvärderingen och den 

gällande frågeställningen har blivit presenterat. I den andra delen presenteras en 

vetenskaplig teori som är relevanta inom ämnet och som kommer användas under 

analysen av insamlad data presenteras. I del tre kommer metoden för datainsamlingen 

av denna kvalitativa utvärdering beskrivas. I del fyra kommer resultaten från 

datainsamlingen att presenteras och analyseras utifrån bakgrunden, den tidigare 

forskningen och den vetenskapliga teorin. Avslutningsvis kommer utvärderingen att 

sammanfattas i en diskussion där förslag om vidare forskning kommer ges. 
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2 Teoretisk referensram 
 

Till denna utvärdering valdes integrationsmodellen av Jose Alberto Diaz (1993), vars 

syfte var att beskriva den integrationsprocess utrikesfödda genomgår, som 

grundläggande vetenskapliga teori. 

2.1 Integrationsmodellen 

Begreppet integration är enligt Diaz (1993) en social process där betoning är på 

samspel mellan utrikesfödda och inrikesfödda, samt att de utrikesfödda blir en 

deltagande del i samhället och landets kultur utan att förlora sin egen kultur från 

hemlandet. Diaz menar att framgångsrik integration sker när en utrikesfödd individ 

behåller den egna kulturen från hemlandet, men ändå följer det nya samhällets kultur 

och värderingar, och blir en bidragande deltagare på arbetsmarknaden. Integration 

enligt Diaz är med andra ord inte det samma som assimilation, som innebär att ändra 

eller ge upp de egna värderingarna och den egna kulturen för att passa in i det nya 

samhället.  

 

Den sociala faktorn är den viktigaste för att det ska leda till en lyckad integration och 

för att uppnå detta måste samhället bistå utrikesfödda så att de kan skapa nya sociala 

nätverk, med såväl inrikesfödda som med andra utrikesfödda av olika etniciteter. Det 

finns dock en skillnad mellan utrikesfödda män och kvinnors integrationsprocess 

enligt Diaz. Beroende på kulturen från hemlandet och mer individuell frihet kan män 

interagera mer med inrikesfödda än vad kvinnor kan, vilket leder till att utrikesfödda 

kvinnor inte har möjlighet att skapa lika stora sociala nätverk som män (Diaz, 1993). 

 

Enligt Diaz (1993) integrationsmodell finns två huvudområden; strukturell 

integration som handlar om ekonomisk tillgång och arbetstillgång, och social 

integration som handlar om hur olika sociala relationer och interaktioner kan påverka 

integrationsprocessen, särskilt de sociala relationerna till inrikesfödda individer. Det 

finns även två andra, mindre områden enligt integrationsmodellen; politisk integration 

som handlar om de politiska rättigheter som invandraren har och hur invandraren 

påverkas av politiken i landet, och individuell integration som handlar om 

integrationsprocessen för den enskilde individen, där mål och motivation hos 

invandraren också påverkar integrationsprocessen.  

 

Utrikesföddas möjligheter till arbete och ekonomiska förhållanden är det som 

definieras i strukturell integration, och hur dessa två faktorer kan påverka chanserna 

för framgångsrik integration i samhället. Enligt social integration, är en viktig faktor 

för att uppnå lyckad integration kommunikation. Beroende på hur väl en utrikesfödd 

individ kan kommunicera det nya landets språk med den inrikesfödda befolkningen, 

desto bättre kommer den utrikesfödde integreras i samhället. Politisk integration 

handlar om hur politiken i det nya landet påverkar utrikesfödda, så som 
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medborgarskap och rösträtt. Den allra viktigaste faktorn är sociala tillgångar, som till 

exempel var utrikesfödda placeras. Om en utrikesfödd får bo i ett område som har en 

bra sammanblandning av utrikesfödda och inrikesfödda invånare kan det leda till ökad 

interaktion mellan de två grupperna. Ett annat exempel är att utrikesfödda kan 

integreras genom äktenskap med den inrikesfödda befolkningen. På så vis sker en 

familjeintegration och utrikesfödda får sociala tillgångar genom de nya familjerna. 

Enligt individuell integration är de viktigaste faktorerna för att uppnå lyckad 

integration den enskilde individen självförtroende och egna förväntningar (Diaz, 

1993).  
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3 Metod 
 

Denna rapport var en utvärdering som är “en systematisk undersökning av en 

aktivitets värde och betydelse” (Sandberg och Faugert, 2016: 11), med syftet att 

undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt projektet Workplace Luleå, vad de 

utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att komma in på arbetsmarknaden samt att 

undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i projektet aktivt jobbar mot 

diskriminering inom den egna branschen. I denna del beskrivs de metoder som har 

använts för att genomföra utvärderingen, hur insamling av data har skett, etiska 

principer och validitet. 

 

Denna utvärdering har genomförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom 

hermeneutik är en tolkningslära och används för att få insikt och en djupare förståelse 

för en helhet (Thurén, 2007), vilket är passande eftersom utvärderingen syftar till att 

undersöka utrikesfödda kvinnors upplevelser av den svenska arbetsmarknaden och 

även arbetsgivares upplevelser av eventuell diskriminering. Hermeneutisk metod 

innebär att använda egna upplevelser och egen förståelse för att förstå och kunna tolka 

en annan individs upplevelser, förståelse och handlingar. Med andra ord, en individs 

handlande är styrt av individens egen tolkning av verkligheten. Därför är det också 

viktigt att det finns en medvetenhet om den egna tolkningen vid utarbetandet av denna 

utvärdering. 

3.1 Datainsamling 

Den information och data som har erhållits via funna böcker, artiklar och 

forskningsartiklar har noggrant gåtts igenom för att bestämma deras innehållsvärde 

för denna uppsats och dess syfte. Vad gäller forskningsartiklar har endast de med 

peer-review valts ut med tanke på att de redan har blivit granskade och därmed 

upprätthåller vetenskaplig standard och objektivitet. Materialet som slutligen valdes 

ut anses vara tillräckligt omfattande för att uppfylla utvärderingens syfte. Artiklarna, 

litteraturen och forskningsartiklarna bedöms ha hög tillförlitlighet. 

 

Denna utvärderings syfte var att få en ökad insikt för hur utrikesfödda kvinnor har 

upplevt projektet Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för 

att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande 

arbetsgivare i projektet aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. 

Därför har en kvalitativ metod använts för denna utvärdering, eftersom kvalitativa 

intervjuer är väl användbara för att förstå hur en individ uppfattar omvärlden 

(Bryman, 2011). För att samla in data har semistrukturerade intervjuer använts, för att 

få en djupare förståelse för deltagarnas erfarenheter och upplevelser. 

Semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide innehållande olika teman 

angående intervjuns ämne, men det finns möjligheter för respondenten att tala fritt. 

Den som intervjuar kan ställa frågorna utan någon speciell ordning samt ställa frågor 
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som inte står med i intervjuguiden, så länge de övriga frågorna håller sig till ämnet 

(Krag Jacobsen, 1993). Intervjuguiderna bestod av enkätfrågor som Workplace Luleå 

skapat, efter projektledarens önskemål, samt teman som skapades efter 

integrationsmodellen av Diaz (1993), då främst efter social integration, som handlar 

om hur integrationsprocessen påverkas av olika sociala relationer och interaktioner, 

särskilt med den inrikesfödda befolkningen samt strukturell integration, som handlar 

om ekonomisk tillgång och arbetstillgång och hur dessa två faktorer kan påverka 

chanserna för framgångsrik integration i samhället. Workplace Luleås projektledare 

fick möjlighet att godkänna intervjuguiderna före intervjuerna startade. 

3.2 Urval 

Eftersom Workplace Luleå ämnar hjälpa utrikesfödda invånare in på den svenska 

arbetsmarknaden, och framför allt utrikesfödda kvinnor, så var dessa studieobjekt för 

denna utvärdering tillsammans med arbetsgivare som medverkar i projektet 

Workplace Luleå, på projektledarens begäran. Eftersom urvalet var fastställt så blir 

det även målinriktat. Målinriktat urval enligt Bryman (2011) är ett strategiskt slags 

urval där en matchning mellan respondenter och en studies syfte söks av författaren i 

fråga. 

 

Fjorton arbetsgivare har medverkat i projektet sedan projektet startades år 2017 och 

projektledaren bidrog med kontaktuppgifter till dessa samt kontaktade dem i förväg 

om utvärderingens syfte. Av de fjorton arbetsgivarna som sedan kontaktades för 

intervju via telefon var det sju arbetsgivare som valde att medverka och ställde upp på 

intervjuer till utvärderingen. Dessvärre hade inte alla av dessa arbetsgivare haft 

utrikesfödda kvinnor på sin arbetsplats. Av de fjorton arbetsgivare som medverkade i 

projektet hade endast fyra arbetsgivare haft utrikesfödda kvinnor på sin arbetsplats 

och av dessa fyra ställde tre upp på intervjuer till utvärderingen. Arbetsgivarna 

presenteras kortfattat nedan:  

 

 Arbetsgivare 1 – lager- och butikverksamhet, har utrikesfödda kvinnor på sin 

arbetsplats. Intervjuades på plats i enskild intervju. 

 

 Arbetsgivare 2 – städverksamhet, har endast utrikesfödda män på sin 

arbetsplats och har anställt deltagare från projektet. Intervjuades via telefon i 

enskild intervju. 

 

 Arbetsgivare 3 – hälsoverksamhet, har utrikesfödda kvinnor på sin arbetsplats 

och har anställt deltagare från projektet. Intervjuades på plats i enskild 

intervju. 
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 Arbetsgivare 4 – industriverksamhet, har endast utrikesfödda män på sin 

arbetsplats, men har dock haft utrikesfödda kvinnor i andra integrationsprojekt 

de har medverkat i. Intervjuades på plats i enskild intervju. 

 

 Arbetsgivare 5 – butikverksamhet, har haft utrikesfödda kvinnor på sin 

arbetsplats. Intervjuades på plats i enskild intervju. 

 

 Arbetsgivare 6 – IT-verksamhet, har endast utrikesfödda män på sin 

arbetsplats och har anställt deltagare från projektet. Intervjuades på plats i 

enskild intervju. 

 

 Arbetsgivare 7 – byggverksamhet, har endast utrikesfödda män på sin 

arbetsplats och har anställt deltagare från projektet. Intervjuades på plats i 

enskild intervju. 

 

Enligt projektledaren har 55 utrikesfödda personer deltagit i projektet fram till början 

av maj 2019, där 46 var män och 9 var kvinnor. Dessa kvinnor kontaktades i förväg 

av projektledaren för att informera om utvärderingens syfte och fråga om de hade 

möjlighet att medverka i intervjuer. Av dessa nio kvinnor var det fem stycken som 

valde att ställa upp och de kontaktades via telefon för att boka möten. Deltagarna 

presenteras kortfattat nedan:  

 

 Deltagare 1 – har varit i Sverige i 2 år och pratar mycket bra svenska. Hon har 

ej fastanställning men praktik och har blivit erbjuden sommarjobb på sin 

nuvarande arbetsplats. Intervjuades via telefon. 

 

 Deltagare 2 – har varit i Sverige i 4 år och pratar bra svenska. Hon har ej 

fastanställning men praktik. Intervjuades på plats i gruppintervju. 

 

 Deltagare 3 – har varit i Sverige i 14 år och pratar bra svenska. Hon har ej 

fastanställning men praktik. Intervjuades på plats i gruppintervju. 

 

 Deltagare 4 – har varit i Sverige i några år och pratar bra svenska. Hon har ej 

fastanställning men extrajobb. Intervjuades via telefon. 

 

 Deltagare 5 – har varit i Sverige i omgångar och pratar mycket bra svenska. 

Hon har fastanställning. Intervjuades via telefon. 

 

Efter att kontaktuppgifterna blev utlämnade och alla respondenterna kontaktats, 

genomfördes alla intervjuerna, så väl arbetsgivare som deltagare, inom loppet av två 

veckor. 
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3.3 Genomförande 

Inför intervjuerna skapades två separata intervjuguider; en som var riktad till 

arbetsgivarna vars teman var: könsfördelning, diskriminering och potentiella hinder, 

samt en som var riktad till deltagarna vars teman var: tidigare erfarenheter, framtiden 

och Workplace Luleå. De båda intervjuguiderna innehöll även några enkätfrågor som 

var skapade av Workplace Luleå, efter projektledarens önskemål (se bilagorna 1-4). 

Intervjuguiderna hade skapats efter integrationsmodellen av Diaz, framförallt vad 

gäller social integration och strukturell integration (1993). Intervjuerna genomfördes 

med utgångspunkt från semi-strukturerade intervjuer som innebär ”att den som 

intervjuar kan ställa frågor, utöver de som står i intervjuguiden så länge frågorna 

håller sig till ämnet” (Bryman, 2011: 415) samt de två intervjuguiderna till 

arbetsgivarna och deltagarna. 

 

Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter och startades med en kort presentation av 

syftet med utvärderingen och en förfrågan om att få spela in intervjun med hjälp av en 

diktafon. Respondenterna blev även informerade om att intervjuerna var anonyma och 

att inspelningarna endast skulle användas till utvärderingen samt att ingen 

utomstående skulle få tillgång till dem. Alla respondenterna godkände inspelningarna 

och de blev även informerade om att de kunde avbryta intervjun när helst de önskade. 

Anledningen till att intervjuerna spelades in beror på att det lätt kan förloras värdefull 

data om enbart anteckningar förs och den som intervjuar kan istället fokusera på det 

som sägs under intervjun. Inspelningarna skapar möjligheten att kunna återbesöka 

intervjun och lyssna på respondentens exakta ord (Bryman, 2011). 

 

Ursprungstanken var att enbart samla in data genom fysiska möten i enskilda 

intervjuer, men detta var inte genomförbart. Alla arbetsgivare utom en hade möjlighet 

att boka in enskilda intervjuer och dessa intervjuades på sina respektive arbetsplatser 

utan problem eller störningar under intervjun. Arbetsgivare 2 var inte tillgänglig för 

ett fysiskt möte på grund av personliga orsaker, men ställde upp i en telefonintervju, 

som tog plats i en lugn och ostörd miljö. Vad gäller deltagarna önskade Deltagare 1, 4 

och 5 att bli intervjuade via telefon och dessa tog plats i en lugn miljö utan 

störningsmoment. Bryman (2011) menar att telefonintervjuer är praktiska om det 

finns hinder, som till exempel avstånd och tidsförhållanden, för respondenten att 

komma på en enskild intervju. Men eftersom intervjun sker via telefon kan inte den 

som intervjuar observera respondentens kroppsspråk och hur denne reagerar på 

frågorna, vilket är en nackdel som måste tas i beaktning. Deltagare 2 och 3 önskade 

att få bli intervjuade tillsammans under ett fysiskt möte som tog plats i en lokal hos 

Arbetsmarknadsförvaltningen som de kände till sedan tidigare, utan problem eller 

störningar. Eftersom såväl arbetsgivare som deltagare har varierade scheman, 

behövde intervjuerna anpassas efter deras villkor. 

 

Efter varje intervju skedde en transkribering av den inspelade intervjun till skriftlig 

text, ord för ord, eftersom det underlättade vid analysen av de svar som getts under 
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intervjuerna, för att kunna hitta eventuella skillnader och likheter mellan de svar 

respondenterna har lämnat. Men även för att kunna jämföra svaren som getts mot de 

teman som finns i den existerande intervjuguiden, men även för att hitta potentiella 

andra teman som uppstått under intervjun (Bryman, 2011). Transkriberingarna lästes 

sedan igenom noggrant och respondenternas svar redovisades sedan utifrån 

intervjuguidernas teman och jämfördes med integrationsmodellen av Diaz (1993), 

särskilt vad gäller social och strukturell integration. 

3.4 Etiska principer 

Intervjuerna har utgått från de etiska principer som Bryman (2011) nämner: 

 

 Informationskravet – utgår från att deltagarna blir informerade om syftet 

med arbetet i fråga. 

 

 Samtyckeskravet – utgår från att deltagarna kan påverka sin medverkan 

själva. 

 

 Konfidentialitetskravet – utgår från att deltagarna får total konfidentialitet 

och att deras personliga information förvaras säkert. Obehöriga får absolut inte 

ta del av deltagarnas uppgifter.  

 

 Nyttjandekravet – utgår från att deltagarnas information enbart kommer 

användas till arbetet i fråga. 

 

Information om utvärderingen och dess syfte gavs i förväg till de deltagande 

utrikesfödda kvinnorna och de deltagande arbetsgivarna av projektledaren innan 

arbetet med intervjuerna började. Respondenterna blev informerade om att det var 

frivilligt att bli intervjuade och de hade rätt att avsluta intervjun när helst de önskade. 

Intervjuerna var helt anonyma och alla respondenterna blev tillfrågade om 

ljudinspelning av intervjuerna med hjälp av en diktafon, vilket de alla godkände. De 

blev informerade om att ljudinspelningarna inte skulle delas med utomstående och att 

ljudinspelningarna kommer förstöras så snart arbetet är utfört. Den data som har 

samlats in under intervjuernas gång kommer enbart användas till detta arbete och inte 

till något annat. 

3.5 Utvärderingens tillförlitlighet 

För att mäta och granska en studies kvalitet används reliabilitet och validitet i 

kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning däremot används inte mätning, utan 

istället granskas kvaliteten av en studie genom fyra kriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet 
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Trovärdighet enligt Bryman (2011) innebär att det finns en garanti att studien utförts 

efter de regler som finns samt att resultatet av studien blir rapporterat till personerna 

som är involverade i studien, detta på grund av att deltagarna då har möjlighet att 

godkänna resultatet av studien eller påpeka eventuella misstag. Denna utvärdering 

anses ha trovärdighet då den har utförts efter de regler som finns hos Luleå tekniska 

universitet och den litteratur som har använts under arbetets gång som berör hur 

undersökningar ska utföras. Eftersom det inte har funnits någon kontakt med de 

deltagande utrikesfödda kvinnorna efter intervjuerna sänker det trovärdigheten något. 

 

Överförbarhet 

 

Enligt Bryman (2011) kan överförbarhet liknas vid generaliserbarhet eftersom det 

handlar om huruvida resultatet kan användas i andra miljöer och situationer, eller inte. 

Denna utvärdering var delvis överförbar eftersom kvalitativa intervjuer har 

genomförts för att samla in data i form av respondenters upplevelser och åsikter, och 

alla svar är relativa. Nackdelen med intervjuer är att det är omöjligt att veta med full 

säkerhet om respondenterna har svarat ärligt på frågor eller om de har besvarat 

frågorna efter vad de tror den som intervjuar vill höra. Om en liknande studie skulle 

genomföras med fler deltagare kanske resultatet skulle vara annorlunda, men det är 

svårt att förutsäga. Därför kan överförbarheten vad gäller denna utvärdering anses 

begränsad. 

 

Pålitlighet 

 

Om en studie har genomförts noggrant genom arbetet och har redogjort för de 

moment som skett under processen, vad gäller till exempel problemformulering, samt 

har bedömt huruvida slutsatserna är korrekta eller inte, kan den räknas som pålitlig 

(Bryman, 2011). Denna utvärdering har redogjort för momenten under arbetets gång 

och eftersom det finns mycket tidigare forskning som bekräftar resultaten av 

intervjuerna så kan denna utvärdering anses pålitlig.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera  

 

Den som utför en studie måste agera i god tro och inte påverkas av egna personliga 

värderingar eller studiens teoretiska inriktning, något som Bryman (2011) definierar 

som möjligheten att styrka och konfirmera. Denna utvärdering har arbetats fram i god 

tro där egna personliga värderingar inte har påverkat arbetet.  
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de tolv intervjuerna, sju stycken arbetsgivare 

och fem stycken kvinnliga utrikesfödda deltagare från projektet Workplace Luleå, 

som genomförts. Resultatet är uppdelat i två kategorier: Arbetsgivare och Deltagare. 

Under varje kategori kommer svaren på Workplace Luleås enkätfrågor samt 

utvärderingens egna frågor utifrån intervjuguiderna att presenteras i underkategorier. 

4.1 Arbetsgivare 

Enligt Svenska ESF-rådet (2016), ämnar Workplace Luleå att hjälpa utrikesfödda 

invånare in på den svenska arbetsmarknaden. Sedan projektets start år 2017, har 

fjorton arbetsgivare medverkat och av dessa fjorton ställde sju stycken upp på en 

intervju. Workplace Luleå hade sedan tidigare utformat en enkät som de deltagande 

arbetsgivarna fick ta del av och på projektledarens begäran, inkluderades dessa 

enkätfrågor även i intervjuerna tillsammans med de frågor som utformats till denna 

utvärdering. Dessa är uppdelade i fyra underkategorier, efter intervjuguidens teman.  

4.1.1 Enkätfrågor 

 

Enkätfrågorna som Workplace Luleå hade utformat, handlade om de deltagande 

arbetsgivarnas upplevelser av projektet och om deras deltagande hade lett till att deras 

respektive arbetsplatser uppskattar mångkultur och utrikesfödda medarbetare. Vad 

gäller själva projektet i sig fanns det några få klagomål på bristen på uppföljning samt 

för kort praktiktid, som Arbetsgivare 2 beskriver det: 

 

”Man kanske skulle ha haft något mer uppföljningsmöte under 

praktiktiden. Jag känner litegrann att det var jag som skulle hålla koll på 

precis allt och det är ju väldigt kort tid, tre veckors praktik. Man har ju 

fullt upp och så, så det kändes liksom lite stressigt. Jag tycker också att 

man skulle kunna få välja att ha lite längre praktik, kanske tolv veckor, 

innan anställning. Det är ju så också när det är språksvårigheter, att man 

behöver extra tid just då, som arbetsgivare och lära känna för det går inte 

lika fort med kommunikationen.” 

 

Något som även bekräftades av Arbetsgivare 3, som har en hälsoverksamhet med 

mycket kundkontakt: 

 

”Fem månader kanske är för kort för att man ska våga fast anställa, 

åtminstone på en sådan här arbetsplats som är ett tjänsteföretag där man 

på något vis alla måste jobba mot kunder och där det krävs att man är 

kommunikativ.” 
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Utöver det var majoriteten av respondenterna mycket nöjda med projektet, 

arbetsgivarna upplevde att projektledaren och projektets konsulter har varit 

engagerade, stöttande och kommunikativa genom processen. Framförallt var 

arbetsgivarna nöjda med den hjälp de fått under rekryteringen av utrikesfödda. 

Arbetsgivare 7, som arbetar inom en byggverksamhet, sa följande: 

 

”Vi är jättenöjd med dem, vi träffade ju och intervjuade massor och så 

sen kände vi direkt att (deltagarens namn) var bra och då anställde vi 

honom och vi är jättenöjda med honom.” 

 

Vid frågan om arbetsgivarna upplevde att de utrikesfödda de har arbetat med har 

förbättrat sin språkliga förmåga under praktiktiden var svaret nästintill unisont – ja. 

Det var endast Arbetsgivare 6 som var osäker eftersom deltagaren de hade på sin 

arbetsplats, som de sedan dess har anställt, redan var väldigt språkkunnig när han 

började sin praktik. I och med att de tvingas prata svenska under arbetstiden så lär de 

sig också svenska snabbare och flera arbetsgivare betonade vikten av att vilja lära sig 

språket, som Arbetsgivare 4 sa:  

 

”Absolut, det är jättestor skillnad, det har det varit. Man tvingas ju att 

prata, sen är det ju beroende på hur aktiva de är själva och vill lära sig.” 

 

Den viktigaste frågan från enkätfrågorna var om arbetsgivarna upplevde att de genom 

projektet Workplace Luleå har kunnat se positivt på en mångkulturell arbetsplats i 

större mån än tidigare, något som åter möttes med ett nästan unisont – ja. Särskilt 

Arbetsgivare 1 upplevde att det hade varit en givande del för deras arbetsplats, inte 

bara för personalen utan även för själva verksamheten: 

 

”Ja, det tycker jag. Vi har ju till och med breddat upp kundtjänst här och 

därmed eventuellt kunna erbjuda arabiska delar, kurdiska delar så att vi 

ska kunna erbjuda en bredare support. Att det inte bara är finska, 

svenska, danska utan att det faktiskt finns för dem som inte är svenskar 

också. Kunderna känner förtroende på ett annat sätt, så att kunna 

förändra företaget utefter den kapacitet, den möjlighet vi har eftersom det 

är ju en tillgång med fler språk än att vi bara är svensktalande. Så det är 

bara något som vi tycker är positivt.” 

4.1.2 Könsfördelning 

 

Även om alla respondenterna uppgav att de hade som mål att sträva mot en jämn 

könsfördelning på sina respektive arbetsplatser, så varierade könsfördelningen inom 

deras egna branscher. Arbetsgivare 1, som arbetade inom lager- och butikverksamhet, 

och Arbetsgivare 5, som arbetade inom butiksverksamhet, upplevde att deras 

branscher mestadels är kvinnodominerande, men det fanns även orsaker till dessa. 

Orsakerna enligt Arbetsgivare 1, som hittills endast haft utrikesfödda kvinnor från 
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projektet, beror på att deras verksamhet involverar kvinnokläder. Det fanns inga 

problem att ha män som arbetade på lagerverksamheten, men vad gäller 

butiksverksamheten ansågs det bättre att ha kvinnor som personal: 

 

”När jag började ville jag ha mycket mer män, just för att jag tyckte att 

det ska vara lika, men när jag då har fått det förklarat för mig och själv 

märkt jargongen så är det så här att vi kan ha män på lager, som hjälper 

till att packa order, men generellt så behöver jag kvinnor för majoriteten 

av det här är kvinnokläder och det är vi som har haft på oss dem.” 

 

Arbetsgivare 5, som enbart haft utrikesfödda kvinnor från projektet, menade att 

orsakerna beror på att det är så branschen ser ut, att kvinnor arbetar i butik i betydligt 

större omfattning än män eftersom det är ett traditionellt könsbundet yrke sedan länge. 

Arbetsgivare 4, som har industriverksamhet, Arbetsgivare 6, som har IT-verksamhet, 

och Arbetsgivare 7, som har byggverksamhet, menade alla tre att deras respektive 

branscher är mestadels mansdominerade. Men de ser alla att det sakta sker en 

förändring i deras traditionellt mansdominerande branscher, där det finns mål mot en 

mer jämn könsfördelning, något som alla ser som något positivt. Arbetsgivare 7 sa: 

 

”Om jag säger så här, vi har en kvinna och hon sitter på kontoret som 

administratör. Och det är något som man verkligen skulle behöva få in 

och vi vill ha in tjejer.” 

 

Arbetsgivare 2 och Arbetsgivare 3 uppgav att det är en relativt jämn könsfördelning 

inom deras branscher, men gemensamt för alla arbetsgivare är att det finns ett mål och 

en strävan att arbeta för att uppnå jämn könsfördelning. 

4.1.3 Diskriminering 

 

I denna kategori diskuterades det om arbetsgivarna upplevde att det fanns risk för 

diskriminering inom deras respektive branscher mot utrikesfödda, och särskilt då 

kvinnor, och om de arbetade aktivt mot att förebygga diskriminering på deras 

arbetsplatser. Majoriteten av arbetsgivarna trodde inte att det berodde på en ren 

diskriminering, att de blir diskriminerade för sin kultur eller religion till exempel, utan 

snarare att det är andra faktorer som kan spela in när utrikesfödda inte får anställning, 

som för låga språkkunskaper och svårigheter att bekräfta kvalifikationer från deras 

hemland. Som Arbetsgivare 6 sa: 

 

”Jag tror inte att det finns en medveten diskriminering, däremot så tror 

jag att man inte känner sig trygg med att anställa utrikesfödda rakt av. 

Jag tror att det kan finnas en viss… man är lite rädd helt enkelt. Hur ska 

de passa in i vår kultur, språk och sådana saker. I vårt fall då säger de att 

de har en utbildning från sina hemland men hur ska vi verifiera det?” 
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Arbetsgivare 3 däremot ansåg att det inte är arbetsgivarna, vad gäller deras 

verksamhet i alla fall, som står för diskrimineringen av utrikesfödda, utan 

diskrimineringen kommer utifrån, från deras kunder: 

 

”Men vi har haft kunder här, alltså patienter, som har kommit och sagt 

att ’Jag vill inte ha någon utlänning, jag vill ha en svensk doktor’. Alltså 

sådana saker… det är inte kul att höra.” 

 

Arbetsgivare 1 påpekade dock att givetvis finns risken att det finns förutfattade 

meningar från arbetsgivares sida vad gäller utrikesfödda kvinnor, särskilt inom mer 

traditionellt mansdominerande yrken. Ingen av arbetsgivarna upplevde att det fanns 

diskriminering mot utrikesfödda kvinnor på de egna arbetsplatserna, därför arbetade 

de mer efter ett mål om jämnare könsfördelning än att bekämpa diskriminering. 

Arbetsgivare 5 påpekade att för deras verksamhet spelade bakgrund, religion och 

kultur inte någon större roll, utan det var viktigare att det fanns personkemi mellan 

den utrikesfödda personen och resten av personalen: 

 

”Det spelar ingen roll för oss var man kommer ifrån utan att det ska 

funka i vår miljö. Det är mera personkemi på något vis än något annat, 

för det spelar ingen roll så där.” 

4.1.4 Potentiella hinder 

 

Ett av intervjuguidens teman var potentiella hinder: vad är de största hindren för 

utrikesfödda kvinnor att få arbeta inom arbetsgivarnas respektive branscher? 

Gemensamt för alla arbetsgivare under intervjuerna var två faktorer: brist på 

språkkunskap och brist på kompetens. Arbetsgivare 3 sa: 

 

”Det är egentligen kompetens, att vi inte har så många lätta jobb 

språkmässigt, sen måste man ju ha svensk legitimation inom vissa yrken.” 

 

I vissa yrken behövs en viss nivå av språkkunskap, framförallt av säkerhetsskäl som 

Arbetsgivare 4 berättade under sin intervju, så att de utrikesfödda deltagarna förstår 

vad som försiggår på arbetsplatsen och inte skadar sig. Även i yrken med mycket 

kundkontakt, så att de kan kommunicera med kunderna utan problem. Kulturella 

skillnader återkom även bland några av arbetsgivarna, där den egna kulturen från 

hemlandet krockar med den svenska kulturen vad gäller kvinnors självständighet och 

rättigheter. Arbetsgivare 5 berättade:  

 

”Om jag tänker generellt så då tror jag att det kan handla om kultur och 

religion, att kvinnan inte får jobba för mannen, att det är där problemet 

är. Jag upplever att de blir tillbakahållna av sina kulturer, men jag har 

inget belägg för det.” 
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Något som även Arbetsgivare 1 höll med om: 

 

”Vi har till exempel hört av en av våra, att många inte har fått jobba och 

när hon kom till Sverige så fick hon inte jobba, hon fick inte plugga för sin 

man, utan det var mer som ’nu är det okej, nu kan du göra det’. Så det är 

ju också det man får och inte får göra hemifrån.” 

 

Arbetsgivare 2 trodde även att bristen på körkort kunde vara ett hinder, då körkort är 

ett måste på deras egen arbetsplats till exempel.  

4.2 Deltagarna 

I projektet Workplace Luleå har 55 utrikesfödda personer deltagit, där 46 var män och 

9 var kvinnor. Av dessa nio kvinnor valde fem stycken att ställa upp på en intervju. 

Workplace Luleå hade sedan tidigare utformat en enkät som de deltagande 

arbetsgivarna fick ta del av och på projektledarens begäran. Dessa enkätfrågor 

inkluderades även i intervjuerna tillsammans med de frågor som utformats till denna 

utvärdering. Dessa är uppdelade i fyra underkategorier, efter intervjuguidens teman.  

4.2.1 Enkätfrågor 

 

Enkätfrågorna som Workplace Luleå hade utformat handlade om de deltagande 

utrikesfödda kvinnornas upplevelser av projektet och om deras deltagande hade lett 

till att deras svenska hade förbättrats, om de hade lärt sig hur en svensk arbetsplats 

fungerar, om de hade skapat nya sociala nätverk och om projektet hjälpt dem att få 

anställning snabbare än om de hade sökt arbete själv. Alla kvinnorna upplevde att 

deras deltagande i Workplace Luleå hade hjälpt dem. Deltagare 5, som fått fast 

anställning genom sin medverkan i projektet, sa: 

 

”Jo, det hjälpte mig mycket absolut. Därför att innan Workplace Luleå 

projektet försökte jag att hitta jobb och det var kanske ett år som jag 

försökte att hitta jobb, men inget resultat. Och sen plötsligt dök projektet 

upp och det fanns jobb för mig, så det hjälpte mig absolut.” 

 

När det kommer till om deras språkkunskaper i svenska har förbättrats höll alla 

deltagarna med, men många upplevde att de hade lärt sig mer svenska genom sin 

praktik än språkstudierna de hade en gång i veckan via Workplace Luleå. Deltagare 2, 

som har praktik, berättade: 

 

”Jo det hjälper till. Det kommer hjälpa till att vi får nya ord och vi pratar 

mycket. I skolan skriver man nästan bara, men på jobbet pratar man och 

hör. Och vi nyanlända, vi behöver gå ut och prata med människor, så vi 

lär oss språket.” 
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Vid frågan om deltagarna hade lyckats skapa nya kontakter som kunde vara till nytta 

för dem om de söker jobb på egen hand varierade svaren. Deltagare 2 och Deltagare 3 

ansåg inte att de hade fått särskilt många kontakter än så länge, särskilt Deltagare 3 

som tidigare hade arbetat på samma företag i många år innan hon gick med i 

projektet. Deltagare 1, Deltagare 4 och Deltagare 5 ansåg däremot att de hade lyckats 

skapa värdefulla kontakter. Deltagare 5 sa detta: 

 

”För mig var det mycket viktigt att ha mycket kontakter med svenskar. 

När man flyttar till ett nytt land känner man ingen så det var viktigt för 

mig att ha nya bekanta, nya kompisar och nya kollegor på jobbet och de 

kontakterna gav mig mycket. Och det är också så att i framtiden om jag 

vill söka nytt jobb så är det viktigt att de kontakterna jag har på jobbet 

kan vara mitt nätverk.” 

 

När de tillfrågades om de hade lärt sig mer om hur en svensk arbetsplats fungerar var 

de alla överens om att de hade lärt sig mycket. Deltagare 1, som har praktik, sa detta: 

 

”Jag kan mer om svenska arbetsplatser, det tror jag, och min 

personalchef har erbjudit mig att jobba med henne med policy, 

arbetsmiljöpolicy, jämlikhetspolicy… så det tror jag hon har förtroende 

för mig, hon tycker att även min bakgrund kan hjälpa henne också.” 

 

Att kvinnorna hade lärt sig saker från deras deltagande i Workplace Luleå, som kan 

underlätta för dem när de söker arbete i framtiden, höll alla med om. De berättade att 

deras arbetsplatser hade gett dem många positiva upplevelser och erfarenheter som de 

kommer ha god användning av i framtiden. 

4.2.2 Tidigare erfarenheter 

 

De utrikesfödda kvinnorna blev tillfrågade om eventuella hinder som de tror att andra 

utrikesfödda kvinnor kan möta när de söker jobb samt om de själva stött på några 

hinder när de har sökt arbete. Deltagare 2 och Deltagare 3 trodde att bristande 

språkkunskaper, i såväl svenska som engelska, var det största hindret, något som de 

även själva har upplevt när de har sökt arbete. Deltagare 2 upplevde också att det 

finns förutfattade meningar om utrikesfödda kvinnor vad gäller könsstereotypiska 

roller: 

 

”Men en man är inte som en kvinna. Till exempel en kvinna hon blir 

gravid, hon blir sen mammaledig och kvinnor tänker också alltid på att 

studera, inte som en man, män de tänker inte så mycket på att studera, de 

vill bara jobba.” 

 

Deltagare 4 höll med att språket är ett stort hinder, men hon lyfte fram en annan viktig 

faktor, nämligen det att många utrikesfödda ofta bara får praktik i några månader som 
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sedan följs av praktik på en annan arbetsplats i några månader, men det blir inget fast 

jobb i slutändan: 

 

”Sen vill jag ha ett fast jobb och inte bara ha praktik i några månader.” 

 

Deltagare 1 och Deltagare 5 har båda högskoleutbildning från sina respektive 

hemländer, men även om de upplevde att språket är en viktig faktor för att få ett jobb, 

så är det största hindret för utrikesfödda kvinnor med hög utbildning bristande 

förtroende från arbetsgivarna vad gäller deras kompetens. Deltagare 5 berättade: 

 

”Jag tror att språket är en barriär i början. Man kan inte visa vad man 

kan, vad man har lärt sig på universitet, om det var lite mer engelska i 

början, så skulle man lättare kunna visa vad man kan. Och sen brist på 

förtroende för människor som kommer från andra länder även om man 

har universitetsutbildning.” 

 

Vid frågan om kvinnorna hade upplevt att det finns diskriminering mot utrikesfödda 

kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och om de själva upplevt det, så svarade alla 

nej. Ingen av dem hade upplevt en ren, medveten diskriminering, men däremot 

uppgav nästan alla att det definitivt finns brist för förtroende för utrikesföddas 

kompetenser. Deltagare 1 har, som skrivet tidigare, en universitetsutbildning från sitt 

hemland, där hon även arbetade som kommunfullmäktige. Men när hon kom till 

Sverige för några år sedan var hon tvungen att genomgå en svensk 

gymnasieutbildning med andra utrikesfödda, något hon egentligen kände sig 

överkvalificerad för: 

 

”Bedömning av utländska kvalifikationer, jag tycker att det också är ett 

problem. Man får göra svensk gymnasieutbildning även om man hade en 

examen från sitt hemland. Men ja, vad kan vi göra? Länder behöver 

kommunicera med varandra och kolla upp vilka kvalifikationer kan de 

jobba tillsammans med.”  

 

Deltagare 5 hade i princip samma sak att berätta, att hon kände sig frustrerad över att 

trots hennes universitetsutbildning så var hon tvungen att genomgå 

gymnasieutbildningen: 

 

”Det är faktiskt så man känner sig i Sverige i början, även om man har 

hög utbildning som jag till exempel så måste man börja från början igen 

och då känner man sig lite… det är jobbigt i början, men som om man 

jobbar hårt och vill gå framåt och går alla svenska kurser så blir det ju 

bättre, men i början känner man sig lite överkvalificerad.”  

 

Deltagare 5 berättade även om hur mycket hon hade försökt att få en möjlighet att få 

arbeta inom det fält hon utbildat sig till, men utan resultat: 
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”Jag ringde många gånger till kommunen, till olika avdelningar, och sa 

att jag bara sitta och titta på hur de jobbar, jag kan göra det gratis, jag 

vill inte ha pengar för det eller någonting, och de har alltid sagt nej. Jag 

har bett om praktik men de säger bara nej. Till slut stänger man sig själv, 

hur mycket orkar man fråga och be om någonting? Så jag var väldigt 

frustrerad.” 

4.2.3 Framtiden 

 

De kvinnliga deltagarna blev tillfrågade om hur de ser på sin framtid och vad de vill 

uppnå. Deltagare 3 ville bara jobba, hon ville helst av allt ha en fast anställning. 

Deltagare 2 och Deltagare 4 ville båda utbilda sig inom vård- och omsorg. Deltagare 2 

berättade: 

 

”I framtiden vill jag hjälpa, att arbeta som sjuksköterska. Och tolka på 

mitt språk. Jag vill jobba med att hjälpa människor, jag tycker om att 

hjälpa andra.”  

 

Deltagare 1 och Deltagare 5 ville båda studera så att de en dag kan arbeta inom det de 

har utbildat sig till, även om båda kvinnorna uttryckte en frustration och ett vemod att 

deras högskoleutbildningar inte räknas som giltiga i Sverige, som Deltagare 5 

berättade: 

 

”Jag vill inte fortsätta som (nuvarande yrke). Det är inte mitt yrke, det var 

jättebra i början för mig att lära mig språket och hur det ser ut på en 

arbetsplats, det var jätteviktiga steg för mig i Sverige. Men det är inte mitt 

yrke, jag vill göra någonting i framtiden som ger mig mer chanser att 

jobba som (hennes yrke i hemlandet). Det är mitt yrke.”  

 

Deltagare 1 berättade även om hennes framtidsdröm: 

 

”Man drömmer att få fast jobb, till exempel jag är (x) år gammal, jag 

skulle vilja köpa ett hus, jag vill ha ett fast jobb.” 

4.2.4 Workplace Luleå 

 

Slutligen blev de utrikesfödda kvinnorna tillfrågade om vad de ansåg om projektet 

Workplace Luleå och om de skulle rekommendera projektet till andra som de känner. 

Alla fem deltagare svarade att de absolut skulle rekommendera projektet, då de 

upplevde att projektet hade varit givande och gett dem många nya erfarenheter. 

Deltagare 2 berättade att det var hennes man som hade varit med i projektet före 

henne och fått fast anställning i slutändan, så han hade bett projektledaren att ta med 

henne i projektet också: 
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”Jo, de hjälper till jättemycket och det är bra. Min man var med först och 

han fick jobb och sen sa han till mig att han skulle prata med 

(projektledaren) om att hitta ett jobb till mig också.” 

 

Deltagare 5 sa: 

 

”Det är så bra med Workplace Luleå, jag vill säga goda saker om det. 

Jag tror det bästa med projektet är att de betraktar alla som är med 

individuellt, så varje deltagare har sin arbetsplats.” 

 

Avslutningsvis ville särskilt Deltagare 1 och Deltagare 5 lägga fram önskemål om 

mer möten med yrkesvägledare eller rådgivare för utrikesfödda, män som kvinnor, 

som har högskoleutbildning från sina hemländer, där yrkesvägledaren skulle kunna 

hjälpa till med validering av examensbevis och kompetenser.  
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5 Analys 
 

I detta avsnitt ges en analys av resultatet av de tolv intervjuerna som genomförts och 

som kopplas ihop med den vetenskapliga teorin och den tidigare forskningen. 

Analysen är uppdelad, på samma sätt som resultatdelen, i två kategorier: Arbetsgivare 

och Deltagare. 

5.1 Arbetsgivare 

Under denna kategori kommer analysen av svaren från de deltagande arbetsgivarna på 

Workplace Luleås enkätfrågor samt utvärderingens egna frågor utifrån 

intervjuguiderna att presenteras i underkategorier. 

5.1.1 Enkätfrågor 

 

I sin projektbeskrivning (Svenska ESF-rådet, 2016), ska projektet Workplace Luleå 

hjälpa arbetsgivare inom länet att bredda sina rekryteringsunderlag och öka 

mångfalden på sina verksamheter. Detta ska ske genom att projektet hjälper till att 

matcha utrikesfödda mot olika arbetsgivare som söker personal, där de utrikesfödda 

sedan får göra praktik. Projektet kommer även bistå de utrikesfödda med 

språkundervisning och studier i arbetsmarknadskunskap under praktiktiden. Projektet 

kommer även bistå arbetsgivarna med långvarig handledning och stöd under 

praktiktiden, som sedan förhoppningsvis kommer leda till anställning för den 

utrikesfödde. Resultaten av svaren från respondenterna visade att arbetsgivarna 

mestadels var nöjda med de upplevelser de fått genom Workplace Luleå, där 

arbetsgivarna framförallt var nöjda med projektledarens och projektets konsulters 

engagemang och kommunikation samt den hjälp de har fått under 

rekryteringsprocessen. Däremot fanns det klagomål om brist på uppföljning och för 

kort praktiktid, något som kunde avskräcka arbetsgivare från att erbjuda den 

utrikesfödde fast anställning direkt efter att praktiktiden tagit slut.  

 

Enkätfrågorna tog även upp huruvida arbetsgivarna upplevde om deltagarna hade 

förbättrat sin svenska under sin praktiktid, vilket alla utom Arbetsgivare 6, kunde 

bekräfta att de utrikesfödda som de hade haft på sina arbetsplatser hade förbättrat sitt 

svenska språk avsevärt i och med att deltagarna tvingas prata svenska under 

arbetsskiften. Arbetsgivare 4 betonade särskilt att det i slutändan beror mycket på 

individen, hur mycket vilja denne har att lära sig språket, något som överensstämmer 

med integrationsmodellen av Diaz (1993), där kommunikation är en viktig faktor 

enligt social integration. En lyckad integration kan inte ske om inte den utrikesfödde 

kan kommunicera med de inrikesfödda invånarna, vilket i sin tur kan leda till 

utanförskap och svårigheter att få ett arbete. 

 

Slutligen tillfrågades arbetsgivarna om de upplevde att deras deltagande i Workplace 

Luleå hade resulterat i att deras arbetsplatser ser positivt på mångkultur, i större mån 
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än tidigare. Resultatet av svaren var ett nästintill unisont ”ja”. Arbetsgivare 1 

berättade även att det hade gett deras arbetsplats fördelar, inte bara för personalen 

utan även för själva verksamheten, då de hade kunnat tillämpa deltagarnas modersmål 

för att hjälpa utrikesfödda kunder, som inte kan svenska eller engelska, i sin 

kundtjänst. Med andra ord har det skett en lyckad integration på arbetsplatsen hos 

Arbetsgivare 1 till exempel, där den utrikesfödda deltagaren har fått anamma den 

svenska kulturen men verksamheten har även anammat den utrikesfödda deltagarens 

etnicitet och ursprung och lyckats utveckla sin verksamhet ytterligare. Vilket enligt 

Diaz (1993) är vad som kan räknas som en framgångsrik och lyckad integration.  

5.1.2 Könsfördelning 

 

Könsfördelningen inom de olika arbetsplatserna bland arbetsgivarna varierade. Tre av 

arbetsgivarnas branscher – bygg, industri samt IT – var traditionellt mansdominerande 

och deras arbetsplatser hade mestadels manlig personal, utrikesfödd som inrikesfödd. 

Två arbetsgivare – städ- och hälsoverksamheter – upplevde att det var en jämn 

könsfördelning medan de resterande två – butik- och lagerverksamheter – upplevde 

att deras branscher var mestadels kvinnodominerande. Gemensamt för alla 

arbetsgivarna var dock att det fanns mål att sträva mot en jämn könsfördelning och 

det var något de alla såg som något positivt. Trots Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadspolitiska uppdrag inom jämställdhet, har studier (Cheung, 2018) dock 

visat att utrikesfödda kvinnor inte har samma möjligheter som utrikesfödda män, och 

det börjar redan på Arbetsförmedlingen. Bland annat får utrikesfödda kvinnor inte 

träffa arbetsförmedlare i lika stor utsträckning som män och chansen att bli bedömd 

för matchning var lägre än hos utrikesfödda män. I sin integrationsmodell beskriver 

Diaz (1993) att strukturell integration, som handlar om ekonomisk tillgång och 

tillgång till arbete, är en viktig del i integrationsprocessen tillsammans med social 

integration, som handlar om olika sociala relationer. Om en utrikesfödd kvinna inte 

får hjälp redan på Arbetsförmedlingen och inte kommer in på arbetsmarknaden, blir 

det svårt för henne att bilda nya sociala nätverk som kan vara till nytta och som 

gynnar hennes integrationsprocess. 

5.1.3 Diskriminering 

 

Under intervjutemat diskriminering, upplevde majoriteten av arbetsgivarna inte att det 

fanns diskriminering mot utrikesfödda kvinnor på deras respektive arbetsplatser. 

Därför arbetade de inte heller mot diskriminering utan de arbetade snarare för att 

uppnå en mer jämn könsfördelning. Arbetsgivarna trodde inte att utrikesfödda kvinnor 

i första hand möts av ”ren” diskriminering på arbetsmarknaden, att de blir 

diskriminerade för sin kultur eller religion till exempel, utan att det snarare handlar 

om främst två faktorer: språk och kompetens. Dock har studier (Wiesbrock, 2011) 

visat att diskriminering är en stor faktor till att utrikesfödda kvinnor har lägre 

sysselsättningsgrad än inrikesfödda kvinnor, men att det finns två kategorier av 

diskriminering, statistisk diskriminering och preferensbaserad diskriminering. Vid 

statistisk diskriminering innebär det att en arbetsgivare kan tvivla på om en 
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utrikesfödd individs kvalifikationer och kompetenser, från det egna hemlandet, är 

giltiga eller inte. Preferensbaserad diskriminering innebär att en arbetsgivare kan ha 

egna, negativa fördomar om utrikesfödda, därav diskrimineringen. Enligt Aytar 

(2007) är relationen mellan inrikesfödda och utrikesfödda invånare som är den 

viktigaste faktorn i integrationsprocessen, något som även bekräftas med 

integrationsmodellen av Diaz (1993). 

5.1.4 Potentiella hinder 

 

Vid frågan om vilka potentiella hinder arbetsgivarna tror att utrikesfödda kvinnor kan 

möta på arbetsmarknaden, var svaret samma för alla arbetsgivarna: brist på 

språkkunskap och brist på kompetens, vilket även bekräftas i en studie av Lundborg 

(2013). Beroende på den egna kulturen och de egna värderingarna, kan utrikesfödda 

kvinnors arbetslivserfarenhet och utbildning vara begränsade, då de ofta har det 

största ansvaret för hemmet och familjen, medan männen är de som försörjer 

familjen. Det innebär även att utrikesfödda kvinnor inte har ett lika stort socialt 

nätverk som män, vilket i sin tur leder till att den sociala integrationen som Diaz 

nämner i sin integrationsmodell (1993), inte kan tillämpas. Om utrikesfödda kvinnor 

inte heller kan uppnå strukturell integration genom att bli ekonomiskt oberoende och 

ha ett arbete, så är chansen för att en lyckad integration ska kunna ske väldigt liten. 

5.2 Deltagare 

Under denna kategori kommer analysen av svaren från de deltagande utrikesfödda 

kvinnorna på Workplace Luleås enkätfrågor samt utvärderingens egna frågor utifrån 

intervjuguiderna att presenteras i underkategorier. 

5.2.1 Enkätfrågor 

 

I enkätfrågorna diskuterades det om huruvida de utrikesfödda kvinnorna har upplevt 

sin medverkan i Workplace Luleå och om projektet hjälpt dem att förbättra sin 

svenska, lärt dem hur svenska arbetsplatser fungerar, om de har lyckats skapa nya 

sociala nätverk och om projektet i slutändan har hjälpt dem att få arbete snabbare än 

om de sökt efter arbete på egen hand. Alla deltagarna höll med om att projektet hade 

hjälpt dem att få arbete snabbare än om de hade sökt själv. Detta kan kopplas ihop 

med en studie utförd av Duvander (2011) där det visade sig att utseende kan spela stor 

roll på arbetsmarknaden. Lundborg (2013) påstod att utseende som skiljer sig från ett 

mer svenskt utseende också påverkar chansen att bli anställd för utrikesfödda, särskilt 

kvinnor. Diaz (1993) beskriver i sin integrationsmodell ett begrepp som kallas 

individuell integration, vilket handlar om mål och motivation hos individen och hur 

dessa två faktorer påverkar integrationsprocessen en utrikesfödd genomgår. Om den 

utrikesfödda kvinnan blir bedömd enbart efter hennes utseende och inte efter hennes 

kompetenser, hur påverkar det hennes vilja och motivation att fortsätta söka jobb i 

framtiden?  
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De utrikesfödda kvinnorna svarade att de hade lärt sig om hur svenska arbetsplatser 

fungerar, men svaren varierade när det gällde om de lyckats skapa nya sociala nätverk 

genom sin praktik. Några deltagare ansåg att de hade fått nya kontakter medan andra 

inte höll med. Däremot ansåg de alla att de hade fått värdefulla erfarenheter genom 

sin medverkan i projektet som kommer hjälpa dem i framtiden. Alla deltagarna höll 

även med om att deras svenska hade förbättrats genom projektet och praktiktiden. För 

att kunna uppnå en lyckad integration i samhället enligt Diaz (1993), behöver en 

utrikesfödd individ kunna kommunicera med den inrikesfödda befolkningen, få 

tillgång till ett arbete och ett eget socialt nätverk och utan att behöva avsäga sin egen 

kultur och sina egna värderingar. Detta kan då tolkas som att de utrikesfödda 

kvinnorna lyckats uppnå detta genom sin medverkan i projektet och de upplevelser de 

har haft.  

5.2.2 Tidigare erfarenheter 

 

När deltagarna blev tillfrågade om eventuella hinder de har stött på när de har sökt 

arbete samt eventuella hinder som utrikesfödda kvinnor generellt kan möta på 

arbetsmarknaden, var svaren blandade. Alla var överens om att bristande 

språkkunskaper förmodligen var det största problemet, men även att det fanns 

förutfattade meningar om utrikesfödda kvinnor när det handlar om könsstereotypiska 

roller. Som tidigare nämnt, så visade Cheung (2018) i sin studie att utrikesfödda män 

blir bättre bemötta på Arbetsförmedlingen och får mer hjälp än utrikesfödda kvinnor. 

Det kan bero på traditionella stereotyper, där kvinnan är den mjuka, moderliga figuren 

som ska sköta familj och hushåll, medan de starka, auktoritära männen är de som ska 

försörja familjen ekonomiskt. Om inte kvinnorna får samma förutsättningar som 

männen redan från början, så kan de inte heller bli en deltagande del i samhället, 

vilket enligt Diaz (1993) är ett måste för att lyckad integration ska bli möjlig. 

 

Ett annat svåröverkomligt hinder som nämndes under intervjuerna var att det hos 

arbetsgivarna fanns ett bristande förtroende för utrikesföddas kompetenser. Även om 

de utrikesfödda kvinnorna hade kvalifikationer från sina hemland, så räknades de inte 

som giltiga på den svenska arbetsmarknaden. Detta ledde till att kvinnorna varit 

tvungna att acceptera arbeten som de egentligen var överkvalificerade för. Den 

individuella integrationen från Diaz (1993) integrationsmodell, handlar om mål och 

motivation. En av deltagarna berättade att hon till slut gav upp, att hon inte orkade 

kämpa längre och att hon kände sig väldigt frustrerad över situationen. Om en 

utrikesfödd individ med hög utbildning tvingas nöja sig med ett yrke där denne är 

tydligt överkvalificerad för, så kommer det påverka dennes självkänsla och 

motivation, vilket i sin tur inte leder till framgångsrik integration. 

5.2.3 Framtiden 

 

Under intervjuernas gång diskuterades de utrikesfödda kvinnornas framtid. Hur såg de 

på sin framtid och vad vill de uppnå? Svaren var studier och arbete. Alla önskade sig 

en fast anställning, att få en säkerhet och att kunna förbättra och planera livet. 
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Deltagarna med högskoleutbildning ville inget hellre än att få arbeta inom sina 

respektive yrkesutbildningar, även om de var tvungna att komplettera med svenska 

studier för att få en svensk legitimation. Som tidigare nämnt är individuell integration 

den enskilde individens integrationsprocess, där mål och motivation påverkar 

integrationsprocessen enligt Diaz (1993). Om dessa mål inte uppnås, kan inte heller 

kvinnorna uppnå en lyckad integration in i samhället. 

5.2.4 Workplace Luleå 

 

Slutligen diskuterades projektet Workplace Luleå, vad deltagarna ansåg om projektet 

och om de skulle rekommendera projektet till andra. Svaret var ett unisont ”ja”, de 

skulle absolut rekommendera andra att delta i projektet. En deltagare nämnde att hon 

uppskattade att projektet betraktar deltagarna som olika individer, på så vis blir alla 

sedda. Den sociala faktorn är enligt Diaz (1993), den viktigaste faktorn för att en 

lyckad integration ska kunna ske. Att sedan bli en deltagande del i samhället genom 

att arbeta, kommer i sin tur att leda till en framgångsrik integration. Av de deltagande 

kvinnornas svar att döma, har projektet Workplace Luleå lyckats med just detta.  
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6 Diskussion 
 

Utvärderingens syfte var att undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt projektet 

Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att komma in på 

arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i projektet 

aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. Frågeställningen var: hur 

har utrikesfödda kvinnor upplevt sin medverkan i projektet Workplace Luleå, vilka är 

de interna respektive externa anledningarna till att utrikesfödda kvinnor söker eller 

inte söker arbete och arbetar deltagande arbetsgivare i projektet för att förebygga 

diskriminering av främst utrikesfödda kvinnor inom den egna branschen. Med externa 

anledningar avses faktorer som till exempel diskriminering från arbetsgivare, det vill 

säga omständigheter som de utrikesfödda kvinnorna inte kan råda över. Med interna 

anledningar avses faktor som till exempel att den egna kulturen håller dem tillbaka 

från att komma ut på arbetsmarknaden eller brist på kompetens, det vill säga 

omständigheter som de utrikesfödda kvinnorna till någon mån själva kan råda över.  

6.1 Resultat- och analysdiskussion 

Resultatet visade att de utrikesfödda kvinnorna som medverkade i projektet upplevde 

att Workplace Luleå var framgångsrikt och att det hade hjälpt dem mycket i den mån 

att de hade fått mer erfarenheter av hur svenska arbetsplatser fungerar, de hade fått 

möjlighet att skapa fler kontakter och utöka sitt sociala nätverk samt förbättrat sitt 

språk genom praktiktiden. De uppgav även att de upplevde att det var såväl interna 

som externa anledningar till varför utrikesfödda kvinnor sökte arbete eller inte. Delvis 

beror det på individens egen vilja, men även faktorer som bristande språkkunskaper 

och arbetsgivares bristande förtroende för utrikesföddas kompetenser spelade en stor 

roll. Arbetsgivarna som medverkade i projektet upplevde inte att det fanns 

diskriminering mot utrikesfödda kvinnor på deras respektive arbetsplatser men att det 

kunde finnas inom deras respektive branscher. Inte nödvändigtvis mot den 

utrikesfödda personens kultur, utan snarare på grund av bristande språkkunskaper och 

bristande kompetenser.  

 

Att arbetsgivarna och deltagarna nämnde språkkunskaper och kompetens som faktorer 

som påverkar utrikesfödda kvinnors låga sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden 

kom inte som en överraskning. Tidigare forskning har visat att bristande 

språkkunskaper och bristande utbildning är de största skälen till att utrikesfödda, och 

särskilt utomeuropeiskt födda, kvinnor anställs i lägre grad än andra (Lundborg, 

2013). Enligt Diaz (1993) behöver utrikesfödda kunna kommunicera med den 

inrikesfödda befolkningen och skapa sociala nätverk samt ha ett yrke och kunna vara 

självförsörjande och bli en deltagande del i samhället. Genom att uppfylla de tidigare 

nämnda faktorerna och att anamma det nya samhällets värderingar och kultur utan att 

förlora sin egen kultur från hemlandet, kan den utrikesfödda individen uppnå en 

lyckad integration. Genom projektet Workplace Luleå har deltagarna lyckats komma 
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ut på den svenska arbetsmarknaden och skapa kontakter som kan vara värdefulla när 

de söker jobb på egen hand, men det finns fortfarande hinder som stoppar de som har 

hög utbildning sedan tidigare. Carlsson och Skedinger (2011), menade att det sker en 

statistisk diskriminering av utrikesfödda, vilket innebär att arbetsgivare kan tvivla på 

huruvida utrikesföddas kvalifikationer från hemländerna är giltiga eller inte. Det 

bekräftades av såväl arbetsgivarna som deltagarna under intervjuerna som 

genomfördes. Detta ledde till känslor av frustration och vemod hos deltagarna som 

kände sig överkvalificerade för de yrken de hade nu, vilket har en negativ effekt på 

deras självkänsla. Däremot var de motiverade att fortsätta kämpa och att utbilda sig 

vidare för att en dag få chansen att arbeta inom deras yrkesfält. 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom utvärderingens syfte var att undersöka hur deltagare i projektet, såväl 

utrikesfödda kvinnor som arbetsgivare, upplevde projektet Workplace Luleå, hur de 

upplevde utrikesfödda kvinnors situation på arbetsmarknaden samt huruvida 

arbetsgivare arbetade aktivt mot diskriminering av utrikesfödda kvinnor inom deras 

respektive branscher, så har en kvalitativ metod använts. Detta eftersom kvalitativ 

metod handlar om att förstå hur andra människor uppfattar omvärlden (Bryman, 

2011). Datainsamling har skett med hjälp av semi-strukturerade intervjuer som är 

byggda utifrån två olika intervjuguider samt relevanta forskningsartiklar och litteratur. 

Fördelen med kvalitativ metod är att det finns tillfälle för öppna samtal, där individen 

inte nödvändigtvis är helt styrd efter frågorna som ställs i intervjun utan kan istället 

bidra med egna tankar, upplevelser och erfarenheter fritt. Nackdelen med kvalitativ 

metod är att det är en tidskrävande process att transkribera materialet samt att det är 

något som kan vara svårt att tolka men framförallt svårt att generalisera i andra 

miljöer.  

 

Även om arbetet med utvärderingen har skett i god tro och i alla fall har utförts med 

så lite personlig inverkan som möjligt, kan det aldrig garanteras till fullo att egna 

personliga värderingar inte har vävts in i materialet omedvetet. Därför kan denna 

utvärdering ses som begränsad. Framförallt hade utvärderingen kunnat utföras bättre 

om det funnits ett större urval av utrikesfödda kvinnor som deltagit i projektet 

Workplace Luleå, men även om dessa enbart varit i fokus för utvärderingen. Att 

involvera ytterligare en studiegrupp, i det här fallet arbetsgivarna som deltagit i 

Workplace Luleå, kan ha positiva aspekter då det är intressant att kunna jämföra 

resultaten emellan, men det är även en nackdel då materialet kanske inte blir lika noga 

genomfört som det hade blivit med enbart en studiegrupp på grund av brist av tid.  

6.3 Slutsats 

Resultatet visade att projektet Workplace Luleå upplevdes som positivt av de 

utrikesfödda kvinnliga deltagarna. De hade fått värdefulla kunskaper och erfarenheter 

och de skulle rekommendera andra att gå med i projektet. De upplevde att 
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anledningarna till att utrikesfödda kvinnor inte blir anställda i samma mån som män 

beror på såväl externa som interna anledningar, där det beror mycket på personen i 

fråga, men även att det kan bero på diskriminering och bristande förtroende för deras 

kompetenser. Arbetsgivarna upplevde inte att det fanns diskriminering mot 

utrikesfödda kvinnor på deras respektive arbetsplatser, men de trodde att det kunde 

vara ett problem i deras respektive branscher. Därför arbetar arbetsgivarna mer mot en 

jämn könsfördelning än mot diskriminering.  

 

Slutsatsen med utvärderingen var den att det fanns en diskriminering av utrikesfödda 

på arbetsmarknaden och den började redan på Arbetsförmedlingen, där kvinnor inte 

får samma förutsättningar som män fastän Arbetsförmedlingen har ett 

jämställdhetsuppdrag. Väl ute på arbetsplatsen verkar inte deltagarna ha några 

problem, men det verkar behövas en mellanhand för att de utrikesfödda kvinnorna ska 

ha en chans att få komma ut på arbetsmarknaden. Men det faktum att det finns ett 

bristande förtroende från arbetsgivarnas sida vad gäller utrikesföddas språkkunskaper 

och kvalifikationer är det som verkligen bör belysas och det faktum att det verkar vara 

så pass problematiskt att kunna verifiera utländska kvalifikationer.   

6.4 Förslag på framtida forskning 

Främst bör fokus ligga på att undersöka hur bättre rutiner kan utvecklas för att kunna 

verifiera utrikesfödda individers kvalifikationer från deras hemländer så att dessa 

sedan kan jämföras med de krav som finns på liknande svenska kvalifikationer. Om 

det finns tillgänglig kompetens bör den också komma till nytta, även om individen i 

fråga kommer från ett annat land än Sverige. Det bör även läggas fokus på hur det 

psykiska välmåendet hos utrikesfödda män och kvinnor som blir nekade arbete inom 

de fält de har studerat på grund av att deras kvalifikationer inte är giltiga. En individ 

som har lagt en stor del av sitt liv på att utbilda sig inom ett speciellt ämne och sedan 

istället måste acceptera ett arbete som denne är överkvalificerad för, kan ha negativa 

effekter på individens välmående. I sin tur kan detta leda till fler sjukskrivningar, 

vilket på lång sikt kan bli betydligt mer kostsamt för samhället än att den kompetens 

som finns inte blir utnyttjad på bästa sätt. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1. Utvärdering Workplace Luleå, arbetsgivare 
 

Utvärdering Workplace Luleå, arbetsgivare  
 
Arbetsplats:_____________________________Datum:____________   
 

1. Upplever du som arbetsgivare att din arbetsplats genom Workplace Luleås hjälp har 

kunnat bredda sitt rekryteringsunderlag till att i större omfattning inbegripa 

utrikesfödda kvinnor och män. 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

2. Upplever du att Workplace Luleås arbetsmarknadskonsulter har kunnat underlätta 

introduktionen av deltagaren på din arbetsplats 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

3. Upplever du att uppföljningssamtalen tillsammans med arbetsmarknadskonsult och 

deltagare har underlättat för dig som arbetsgivare under anställningstiden? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv  

 

 



 

 
 

 

4. Har projektets insatser kring handledningsutbildningar underlättat att handleda 

deltagaren 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

5. Upplever du som arbetsgivare ert deltagande i Workplace Luleå har bidragit till att 

arbetsplatsen i större omfattning än tidigare ser positivt på en mångkulturell 

arbetsplats. 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv. 

 

 

6. Upplever du som arbetsgivare att deltagarens språkliga förmåga förbättrats under 

projekttiden, utifrån att deltagaren deltagit i utbildning en dag i veckan och 

språktränat på arbetsplatsen? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

7. Övrigt:  

Det här har varit bra. 

 

Det här hade behövts mer av. 



 

 
 

8.2 Bilaga 2. Utvärdering Workplace Luleå, deltagare 
 

Utvärdering Workplace Luleå, deltagare  
 
Arbetsplats:_____________________________Datum:____________   
 

För att vi ska veta om Workplace Luleå har varit bra behöver vi fråga dig hur du har upplevt 

att delta i projektet.  

Tänk på både det du lärt dig på utbildningen och arbetsplatsen när du svarar på frågorna. 

 

1. Tror du att Workplace Luleå har hjälpt dig att snabbare få en anställning i Sverige än 

om du hade sökt arbete själv? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

2. Tycker du att du har förbättrat din svenska under tiden du har deltagit i Workplace 

Luleå? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

3. Upplever du att du har fått bra kontakter på din arbetsplats som kan vara till nytta 

för dig om du ska söka andra arbeten i framtiden? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv  



 

 
 

 

 

 

4. Upplever du att du kan mer om hur det fungerar på en svensk arbetsplats nu efter 

att du har deltagit i Workplace Luleå? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv 

 

 

5. Upplever du att du har lärt dig saker som gör det lättare för dig och få arbete i 

framtiden efter att du deltagit i Workplace Luleå? 

Ja. Beskriv 

 

 

Nej. Beskriv. 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.3 Bilaga 3. Intervjuguide, arbetsgivare 
 

Intervjuerna som utfördes var av semi-strukturerad natur där tillfälle fanns för 

respondenterna att tala fritt. Workplace Luleå hade sedan tidigare utfärdat en enkät 

som arbetsgivare såväl som deltagare fick besvara och frågorna från enkäterna har 

även använts i intervjuerna, efter projektledarens önskemål. Dessa frågor kommer 

benämnas som enkätfrågor i intervjuguiden. De frågor som berör denna utvärderings 

syfte och frågeställning kommer delas in i olika teman: könsfördelning, 

diskriminering och potentiella hot. Intervjun kommer utgå från dessa teman, där 

inledande öppna frågor kan leda till fria samtal samtidigt som intervjun kan styras av 

direkta frågor för att hålla intervjun till ämnet och på så vis uppnå ett bra resultat. 

 

Enkätfrågor: 

– Upplever du som arbetsgivare att din arbetsplats genom Workplace Luleås hjälp har 

kunnat bredda sitt rekryteringsunderlag till att i större omfattning inbegripa 

utrikesfödda kvinnor och män? 

– Upplever du att Workplace Luleås arbetsmarknadskonsulter har kunnat underlätta 

introduktionen av deltagaren på din arbetsplats? 

– Upplever du att uppföljningssamtalen tillsammans med arbetsmarknadskonsult och 

deltagare har underlättat för dig som arbetsgivare under anställningstiden? 

– Har projektets insatser kring handledningsutbildningar underlättat att handleda 

deltagaren? 

– Upplever du som arbetsgivare ert deltagande i Workplace Luleå har bidragit till att 

arbetsplatsen i större omfattning än tidigare ser positivt på en mångkulturell 

arbetsplats? 

– Upplever du som arbetsgivare att deltagarens språkliga förmåga förbättrats under 

projekttiden, utifrån att deltagaren deltagit i utbildning en dag i veckan och 

språktränat på arbetsplatsen? 

– Vad anser du som arbetsgivare har varit bra under projekttiden? 

– Vad anser du som arbetsgivare hade behövts mer av under projekttiden? 

 

Teman: 

Könsfördelning: I detta tema undersöks huruvida respondenterna anser att det finns en 

könsfördelning inom deras respektive branscher, där exempel på frågor kan vara: 

– Arbetar arbetsgivare inom er bransch aktivt mot en jämn könsfördelning? 

– Hur upplever du som arbetsgivare att könsfördelningen ser ut inom er bransch?  

– Om ett kön är överrepresenterat, varför tror du det är så? 

Diskriminering: I detta tema undersöks huruvida respondenterna anser att det finns 

risk för diskriminering inom deras respektive branscher, där ett exempel på en fråga 

kan vara: 

– Upplever du som arbetsgivare att det finns risk för diskriminering inom er bransch 

vad gäller utrikesfödda, särskilt då kvinnor? 

Potentiella hinder: I detta tema undersöks om respondenterna tror att det finns hinder 

för utrikesfödda kvinnor, där exempel på frågor kan vara: 



 

 
 

– Vad tror du som arbetsgivare är de största hindren för utrikesfödda kvinnor att bli 

anställda inom er bransch? 

– Tror du att de potentiella hindren för utrikesfödda kvinnor består av externa eller 

interna orsaker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.4 Bilaga 4. Intervjuguide, deltagare  
 

Intervjuerna som utfördes var av semi-strukturerad natur där tillfälle fanns för 

respondenterna att tala fritt. Workplace Luleå hade sedan tidigare utfärdat en enkät 

som arbetsgivare såväl som deltagare fick besvara och frågorna från enkäterna har 

även använts i intervjuerna, efter projektledarens önskemål. Dessa frågor kommer 

benämnas som enkätfrågor i intervjuguiden. De frågor som berör denna utvärderings 

syfte och frågeställning kommer delas in i olika teman: tidigare erfarenheter, 

framtiden och Workplace Luleå. Intervjun kommer utgå från dessa teman, där 

inledande öppna frågor kan leda till fria samtal samtidigt som intervjun kan styras av 

direkta frågor för att hålla intervjun till ämnet och på så vis uppnå ett bra resultat. 

 

Enkätfrågor: 

– Tror du att Workplace Luleå har hjälpt dig att snabbare få anställning i Sverige än 

om du hade sökt arbete själv? 

– Tycker du att du har förbättrat din svenska under tiden du deltagit i Workplace 

Luleå? 

– Upplever du att du har fått bra kontakter på din arbetsplats som kan vara till nytta 

för dig om du ska söka andra arbeten i framtiden? 

– Upplever du att du kan mer om hur det fungerar på en svensk arbetsplats nu efter att 

du har deltagit i Workplace Luleå? 

– Upplever du att du har lärt dig saker som gör det lättare för dig och få arbete i 

framtiden efter att du har deltagit i Workplace Luleå? 

 

Teman: 

Tidigare erfarenheter: I detta tema undersöks om respondenterna har upplevt 

diskriminering när det gäller arbetsmarknaden, där exempel på frågor kan vara: 

– Vad ser du som eventuella hinder för att komma ut i arbetslivet? 

– Har du upplevt att det finns en diskriminering mot utrikesfödda kvinnor när det 

handlar om jobb och fast anställning? 

Framtiden: I detta tema undersöks hur respondenterna ser på sin framtid, där exempel 

på frågor kan vara: 

– Hur ser du på din framtid och vad vill du uppnå? 

– Var eller med vad skulle du helst vilja jobba och varför? 

Workplace Luleå: I detta tema undersöka huruvida respondenterna anser att 

Workplace Luleå har hjälpt dem eller inte, där exempel på frågor kan vara: 

– Skulle du rekommendera projektet Workplace Luleå till andra som du känner? 

– Tycker du att det finns det något i projektet Workplace Luleå som saknas eller 

behövs förbättras? 


