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Sammanfattning 
Muslimska kvinnor är en minoritetsgrupp i Sverige som har svårt att både inträda och              

etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder idag en tydlig etnisk och religiös diskriminering i              

samhället, och specifikt på arbetsmarknaden, vilket bidrar till sämre förutsättningar för           

gruppen. Till följd av de försämrade förutsättningarna har gruppen exkluderats ur en social             

och ekonomisk kontext, vilket har resulterat i utestängning från samhället och bidragit till en              

ökad stigmatisering samt, i förlängningen ett segregerat samhälle. Studiens syfte är att            

undersöka muslimska kvinnors förutsättningar på den aktuella arbetsmarknaden baserat på          

deras egna upplevelser och erfarenheter. Utgångspunkten har varit att utifrån ett           

hermeneutiskt förhållningssätt tolka och förstå deras personliga erfarenheter av den aktuella           

situation de befinner sig i, samt vilka strategier de har utvecklat för att kunna förändra sin                

situation. Studiens resultat grundas på sex semistrukturerade intervjuer där respondenterna          

har varit öppna beträffande att dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter.              

Resultatet påvisade att samtliga respondenter har upplevt sig diskriminerade i relation till            

arbetsmarknaden utifrån faktorer som religion, etnicitet, kön samt tilltalsnamn. Vidare visade           

även resultatet att dessa sex respondenter var väl medvetna om den rådande diskriminering             

som förekommer inom olika samhällsarenor. Denna diskriminering har försämrat deras          

förutsättningar, speciellt i relation till gruppens religiösa ställningstagande, som samtidigt          

påverkas av olika intersektioner vilka ytterligare försvårar deras förutsättningar. 
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Inledning 
Muslimska kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden har blivit ett aktuellt, omtalat ämne           

inom många EU-länder. Inte minst inom den svenska samhällsagendan där debatten berör            

vilket ställningstagande och förhållningssätt vi bör ha beträffande individer som bär religiösa            

kläder och attribut på arbetsplatser. En fråga som har varit omdiskuterad är huruvida             

arbetsgivare får neka arbetssökande på grund av deras religiösa ställning, exempelvis att bära             

slöja (Yazdanfar, 2010). Muslimska kvinnor som grupp utsätts för diskriminering inom flera            

områden avseende arbetsmarknaden och möjligheterna till arbete. Det finns ett tydligt           

samband mellan uppfattningen om religiös tillhörighet, muslimska namn, islam samt dess           

anhängare och diskriminering (Svenska ESF-rådet, 2017). Muslimska kvinnor är en          

minoritetsgrupp där arbetslöshet ökar kraftigt, de utsätts även för diskriminering på ett flertal             

grunder på arbetsmarknaden eftersom de kategoriseras utifrån intersektioner. Ett antal          

arbetsmarknadspolitiska åtgärder har genomförts i syfte att inkludera samt förbättra gruppens           

förutsättningar på arbetsmarknaden och förebygga den fientliga utvecklingen kring den          

generella, negativa stereotypa bilden av muslimska kvinnor. Dessa åtgärder och          

förebyggande insatser har dock inte gett en påtaglig effekt eftersom de negativa            

föreställningarna om gruppen är djupt rotade i samhällsstrukturen. Muslimska kvinnor har           

därav sämre förutsättningar på flera fronter inom arbetsmarknaden baserat på de rådande            

föreställningarna som finns om dem i samhället (IBN Rushd studieförbund, 2018). 

Bakgrund 
I dagens samhälle anses inträdet på arbetsmarknaden vara det effektivaste och snabbaste            

sättet för människor att kunna etableras, integreras samt få ta del av möjligheter som finns i                

ett samhälle. Enligt Arai, Schröder, Thoursie och Thoursie (2006) är muslimska kvinnor den             

minoritetsgrupp som är mest exkluderad från arbetsmarknaden. Arbetslösheten och         

svårigheten att komma in på arbetsmarknaden för muslimska kvinnor kan kopplas till olika             

orsaker, såsom religiösa och kulturella traditioner, vilka anses bidra till en försvårad            

anpassning, integrering samt inträde på arbetsmarknaden. Diskriminering av muslimska         

kvinnor på arbetsmarknaden inkluderar både de kvinnor som är praktiserande inom           

religionen, men även icke-praktiserande kvinnor. Detta baserat på den stereotypa bilden som            

finns av den muslimska kvinnan. Den diskriminering och rasifiering som förekommer på            

arbetsmarknaden försämrar även högutbildade muslimska kvinnors förutsättningar då        



kompetensnivån värderas utifrån faktorer som religiöst ställningstagande, etnicitet, kön och          

”icke-svenska namn”. Även de som lyckats träda in på arbetsmarknaden missgynnas inom            

olika områden i arbetet, exempelvis placering på sämre anställningspositioner i förhållande           

till ”etniska svenskar” (Arai, et al. 2006). Detta leder till att muslimska kvinnor i samhället,               

välutbildade eller ej, inte konkurrerar utifrån samma grunder och villkor i jämförelse med             

majoritetssamhället inom arbetsmarknaden. Detta är en följd av de fientliga och fördomsfulla            

föreställningar som finns om gruppen. Ett exempel är att arbetsgivare utifrån förutfattade            

meningar kan exkludera samt särbehandla muslimska kvinnor baserat på deras etniska och            

religiösa bakgrund (Arai, et al. 2006). 

Syfte 
Studien syftar till att utröna muslimska kvinnors egna upplevelser av sina förutsättningar på             

den svenska arbetsmarknaden, där en normativ kvinnosyn råder. 

Frågeställningar 
1. Hur ser målgruppen på sin nuvarande situation inom arbetsmarknaden? 

2. Vilka är målgruppens erfarenheter och upplevelser av diskriminering som påverkat dess            
förutsättningar på arbetsmarknaden? 

3. Vilka strategier har målgruppen utvecklat för att förbättra sin aktuella situation på den              

svenska arbetsmarknaden? 

Avgränsning 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till muslimska kvinnor i åldrarna 18–30 år från                 

olika Stockholmsförorter där många av dessa anses som segregerade och marginaliserade           

områden. Studien beskriver muslimska kvinnors förutsättningar och förhållande till den          

svenska arbetsmarknaden. Denna grupp är generellt underrepresenterad och utpekad samt          

därtill svartmålad i media. 

Relevans för socialt arbete 
Under de senaste åren har arbetslösheten varit en utmaning inom svensk politik, vilket har              

resulterat i exkludering av grupper vilka skiljer sig från den svenska normen. En grupp som               

påverkats specifikt av dess effekter är muslimska kvinnor. Oavsett hög- eller lågkonjunktur är             

gruppen negativt drabbad av de missgynnade förutsättningarna som finns på          

arbetsmarknaden. Ett tydligt tecken på detta är bland annat den rådande exkludering,            

stigmatisering och diskriminering som gruppen utsätts för. Detta problemområde har stor           



relevans för socialt arbete eftersom muslimska kvinnor utgör en minoritetsgrupp i Sverige,            

samt i övriga Europa, som missgynnas avseende att ges samma förutsättningar. Detta            

missgynnande grundar sig i deras religiösa och etniska bakgrund vilket gör företeelsen            

relevant i förhållande till de arbetsområden som socialt arbete berör. Regeringen har gjort             

arbetsmarknadspolitiska satsningar på anställningsstöd till arbetsgivare i syfte till att          

underlätta anställningen av individer med svag förankring på arbetsmarknaden. Denna          

stödåtgärd kan vara till hjälp för muslimska kvinnor, då den svenska arbetsmarknaden            

generellt sett missgynnar underordnade grupper beträffande att ges samma förutsättningar          

inom olika samhällsarenor (Regeringskansliet, 2017). 

Centrala begrepp 
Här lyfter vi fram de begrepp som är centrala för vår studie och förklarar dessa för att                 

förtydliga de områden som studien vidrör samt påträffas vid upprepade tillfällen. Dessa            

centrala begrepp är väsentliga att nämna, dels i studien, dels i det sociala arbetet. Den sociala                

utsattheten som muslimska kvinnor upplever kan i relation till de centrala begreppen ge en              

tydligare helhetsbild av, samt en fördjupad förståelse för, den rådande problematiken. 

Islamofobi 
Islamofobi kan definieras som övervärderade föreställningar om att religionen islam bidrar           

till en negativ samhällsutveckling samt generell fara i muslimers närvaro. Enligt Gardell            

(2010) så anses begreppet vara en form av rasism som är riktad mot individer som antas vara                 

muslimer samt att begreppet rymmer radikala tankar och värderingar om gruppen. I vissa fall              

kan dessa tankar leda till rasistiska samt fientliga handlingar gentemot muslimer. En annan             

beskrivning av begreppet är att islamofobi kan ses som fördomsfullhet mot den religiösa tron              

samt rasistiska föreställningar om den kulturella bakgrunden. Begreppet kan även definieras           

utifrån att det finns en fientlig syn på människors etnicitet, snarare än religionen islam i sig                

(López, 2011). Islamofobi kan manifesta sig i olika typer av uttryck; det finns en strukturell               

islamofobi som innebär att muslimer och individer som antas vara muslimer utsätts för             

diskriminering i både sociala och ekonomiska kontexter. Ett exempel på detta kan vara att              

muslimer upplever svårigheter att träda in på den svenska arbetsmarknaden, även med en             

likvärdig kompetensnivå. Detta eftersom de snarare bedöms utifrån opåverkbara faktorer          

såsom religiöst ställningstagande, etnicitet och tilltalsnamn än deras specifika kompetens.          



Islamofobi kan även komma i uttryck i vardagen, och kan vara att muslimer möts av               

diskriminering och kränkningar (Gardell, 2010). 

Etnicitet 
Etnicitet kan beskrivas och förklaras som en människas tillhörighet av en viss folkgrupp med              

vissa specifika igenkännande egenskaper som utseende och hudfärg vilka kännetecknar          

gruppen. Den etniska tillhörigheten kan även definieras utifrån hur människan identifierar sig            

baserat på bakgrund, historia och kultur (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Det finns          

olika ekonomiska, religiösa, nationella och koloniala processer som begreppet etnicitet har en            

koppling till. Dessa processer kategoriserar individer i olika grupperingar. Sociala relationer           

skapas när människor interagerar med andra och därigenom frambringar sociala nätverk           

vilket då alstrar språk, religion, ursprung och kultur (Olsson, 2005). Enligt Cornell och             

Hartmann (2007) är etnicitet något som ständigt är levande och föränderligt. Vidare menar             

författarna att etnicitet är en social sammansättning av en grupp vilken definierar sig utifrån              

olika egenskaper i en process som kontinuerligt förändrar de tillskrivande egenskaperna.           

Anderson (2000) menar att begreppet etnicitet kan förklaras genom de olika egenskaper som             

attribueras av individer i ett kollektivsamhälle. Olika maktpositioner i samhället har lett till             

rasistiska stereotyper om att kvinnor med en annan etnisk bakgrund anses som ”de andra”              

medan en ”vit kvinna” förknippas med begreppet kvinna. En bidragande faktor till de             

försämrade förutsättningarna på arbetsmarknaden för muslimska kvinnor har en stark          

förankring till deras etnicitet. 

Diskriminering 
Roth (2008) nämner att diskriminering kan beskrivas som negativ särbehandling av individer            

vilken baseras på opåverkbara egenskaper hos dem. Dessa opåverkbara egenskaper kan leda            

till att en individ särbehandlas på grund av hens kön, etnicitet eller hudfärg. En individ med                

en annan etnisk bakgrund eller namn anses avvika från samhället och upplever på så sätt ett                

sämre bemötande. Det finns sju olika diskrimineringsgrunder, där tre av dessa kännetecknas            

av diskrimineringsförbud mot kön, etnicitet samt religion eller annan trosuppfattning.          

Muslimska kvinnor kan ur ett intersektionellt perspektiv diskrimineras på alla dessa grunder.            

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (2013) har begreppet islamofobi en stark förankring i          

diskriminering då begreppet kan ta sig uttryck i rasistiska och diskriminerande handlingar            

gentemot muslimer baserat på yttre faktorer som tilltalsnamn och utseende. Att bli            

diskriminerad på grund av sin etnicitet, religion, kön eller sitt namn har visat sig förekomma               



vid arbetsintervjuer. Detta genom att individer vilka klassas som ”etniska svenskar” blir            

kallade till fler arbetsintervjuer än individer vilka anses vara ”icke-svenskar” (Neergaard,           

2004). Enligt diskrimineringsombudsmannen (2013) finns två former av diskriminering,         

direkt samt indirekt. Direkt diskriminering innebär exempelvis att en individ inte beviljas            

anställning ifall denne har en annan etnisk bakgrund. Indirekt diskriminering uppstår när en             

regel är inriktad på en grupp av individer som exkluderas på en arbetsplats. Dominelli (2008)               

beskriver hur diskriminering av avvikande grupper har förekommit genom historien där hon            

exemplifierar hur maktstater förr i tiden ansåg sig vara överordnade andra stater. Vidare             

förklarar hon att exemplet kan ha likheter med dagens klassamhällen och parallellt kan             

jämföras med ett ”vi-och-de”-samhälle. Detta innebär att den exkluderade gruppen tvingas att            

anpassa sig för att kunna inkluderas i samhället. 

Metod 
Forskningsteoretiska perspektiv 
Denna studie som syftar till att undersöka muslimska kvinnors förutsättningar inom den            

svenska arbetsmarknaden kommer utgå ifrån en hermeneutisk tolkning. Det hermeneutiska          

perspektivet är mest lämpad för vår studie då den inriktar sig på tolkningsläran, som innebär               

att få en djupgående uppfattning av text. En individs upplevelser av verkligheten kan förstås i               

sin kontext på ett djupare plan genom hermeneutiken då den möjliggör för den utomstående              

personen att förstå individens upplevelser av verkligheten hen befinner sig i (Ödman, 2017). 

  

Kvalitativ metod 
Vi har för denna studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod där den               

empiriska studie som görs ska grunda sig på kvalitativa intervjuer, som utgår från en              

semistrukturerad intervjumetod. Den kvalitativa metoden syftar till att kunna ge svar på            

frågor som hur och varför i relation till problemformulering. En kvalitativ studie är ämnad till               

att få en djupgående förståelse av människor (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). I relation              

till vår studies syfte som handlar om att få en större förståelse av de erfarenheter och                

upplevelser som muslimska kvinnor har inom den svenska arbetsmarknaden är den           

kvalitativa forskningsansatsen högst relevant för vår studie. 

  

Vi har i denna kvalitativa studie inhämtat det empiriska materialet genom semi-strukturerade            

intervjuer. Vi ville ge respondenterna möjligheten till både utsvävningar och följdfrågor           



vilket bidrog till en mer öppen och frispråkig dialog där vi kunde få utförligare svar på våra                 

frågeställningar, dock med avgränsning inom vårt forskningsområde. Det som karaktäriserar          

semi-strukturerade intervjuer är att frågeformuleringarna är mer allmänna samt att ordningen           

i frågeschemat kan variera i förhållande till strukturerade intervjuer där striktare frågor och             

mycket avgränsade frågeformuleringar används (Bryman, 2011). Den semistrukturerade        

intervjumetoden möjliggjorde för oss att få större kunskap och förståelse samt att kunna se              

den social problematik som respondenterna befinner sig i utifrån deras egna upplevelser,            

beskrivningar och synsätt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Datainsamling 
Datainsamling för en kvalitativ studie inom socialvetenskapen kan inhämtas utifrån diverse           

olika metoder. Exempelvis genom fokusgrupper, folklivsforskning, intervjuer samt        

deltagande observationer. För en kvalitativt inriktad studie är data som samlats in främst i              

form av ord till skillnad från den kvantitativa som arbetar mycket med siffror. För denna               

studie som har en kvalitativ inriktning ligger fokus främst på att kunna få en förståelse för,                

och tolka innehållet i, ord och meningar. Vi har i denna studie utgått ifrån ett deskriptivt                

förhållningssätt i insamlingen av data som handlar om att se och förstå människors             

upplevelser av deras verklighet utifrån deras uppfattning av den tillvaro de befinner sig i              

(Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen, Jacobsson, 2015). 

  

I förhållande till vårt syfte som handlar att vi ska kunna få en större förståelse för                

målgruppens förutsättningar inom arbetsmarknaden är semi-strukturerade intervjuer bäst        

lämpad för att kunna få ut ett så innehållsrikt empiriskt material som möjligt. Denna              

intervjuform underlättade för respondenterna att besvara frågorna öppet samt att det bidrog            

till en känsla av trygghet inför de frågor som ställts. Respondenterna kunde även uppleva              

intervjuerna som ett öppet samtal istället för ett förhör (Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

De sex respondenter som vi har intervjuat fann vi genom rekommendationer av respondenter             

som tänkte vara med i studien som dock ångrade sitt deltagande och hoppade av, de               

hänvisade istället oss vidare till dessa sex personer, vilket de trodde kunde vara intresserade              

och passade vårt urval. Vi kontaktade respondenterna via telefonsamtal där vi presenterade            

oss själva och studiens syfte samt om de var intresserade att delta i studien, vi kom överens                 

om en tid och plats att utföra intervjuerna på. Arbetsfördelningen gick ut på att vi intervjuade                



tre respondenter var där en av oss intervjuade och den andra antecknade. Vi satsade på att                

utföra intervjuerna tätt intill varandra för att spara tid för att sedan kunna reflektera och               

transkribera intervjumaterialet vi fick fram. Alla intervjuer genomfördes hemma hos          

respondenterna, främst för att underlätta för respondenterna så det skulle passa dem.            

Intervjuerna tog ungefär samma tid att genomföra, där varje intervju tog upp emot en och en                

halvtimma att utföra. 

Den litteratursökning som gjorts är främst med hjälp av tidigare forskning, biblioteks            

sökningar samt Mittuniversitetets databaser. Förberedelserna inför intervjuprocessen gjordes        

genom att vi utformade en intervjumall för att kunna forma intervjufrågorna inom ramen för              

vårt ämne. Intervjumallen utformades i olika delmoment med en inledning om respondentens            

bakgrund för att få veta vilka de är samt möjlighet till att skapa en trygg känsla i rummet.                  

Vidare utgick intervjufrågorna utifrån två dimensioner, den dynamiska samt tematiska. Dessa           

dimensioner syftar till att lägga fokus på att utforma frågorna på ett sådant sätt som besvarar                

frågor som ”hur”, ”vad” och ”varför”. Detta underlättade för oss att hålla intervjun levande              

samt styra frågorna i de riktningar vi ville att de skulle flyta på, samt lägga fokus på                 

innehållet och få ut så mycket kunskap som möjligt av intervjuerna. En viktig del för oss i                 

intervjuprocessen har varit utformandet av frågorna där vi har försökt anpassa frågorna            

utifrån ett enkelt och förståeligt språkbruk som respondenterna kan relatera till, detta genom             

att bland annat utelämna paraplybegrepp som omfattar olika benämningar av ett fenomen            

som kan uppfattas som svårt för respondenterna att förstå (Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

Urval 
I denna studie har vi valt en urvalsgrupp med respondenter som är relevanta och anpassade               

för vårt forskningssyfte. De urvalskriterier som vi hade när vi sökte bland respondenter var              

att hitta kvinnor som identifierar sig som muslimer i åldrarna mellan 18–30 år. Eftersom              

studiens syfte inriktar sig på att få en större förståelse för hur förutsättningar inom              

arbetsmarknaden ser ut för målgruppen bestämde vi oss för att välja sex respondenter som var               

arbetslösa. Syfte med vårt urval var att kunna få en större förståelse för hur deras               

förutsättningar utspelar sig samt vilka strategier som har utvecklats för att kunna förbättra             

sina chanser att kunna komma in på arbetsmarknaden. 

  



I huvudsak handlar ett urval om att i största möjliga utsträckning kunna redovisa ett              

sannenligt och pålitligt resultat av det empiriska materialet man får ut av urvalsgruppen             

(Denscombe, 2016). De urvalsmetoder som vi använt oss av för vår studie är snöbollsurval              

samt bekvämlighetsurval, eftersom vi ansåg att chansen för oss att hitta flera respondenter var              

störst genom att sprida vidare informationen om studien via tilltänkta respondenter som            

ångrade sig att vara med i studien. De två första respondenterna vi hittade var genom               

bekantas kontakter som vi inte hade någon relation till. Vi har tillämpat dessa metoder dels på                

grund av kostnadsskäl samt utifrån de resurser och förutsättningar som har varit rådande för              

oss under studiens gång. Vi har utgått ifrån ett målinriktat urval som syftar till att det urval                 

man väljer ska kunna besvara de forskningsfrågor man har (Bryman, 2011). 

  

Ytterligare avgränsningar som har gjorts i urvalet är att vi valt att endast söka kvinnliga               

intervjupersoner vilka kan anses motsvara samhällets benämning av ”andra generationens          

invandrare”, vilket innebär individer vars föräldrar har en annan etnisk bakgrund än svensk,             

och som även har en muslimsk bakgrund. Även muslimska kvinnor som kommit till Sverige              

vid en ung ålder och som har vuxit upp i både deras egna etniska kultur samt den svenska                  

kulturen inkluderades. Detta har vi gjort då vi finner det högst relevant för vårt arbete i syfte                 

att kunna belysa denna utsatta grupp vilken har erfarenheter av att tillhöra två kulturer och               

inte vara accepterade till fullo i någon av dessa. 

  

Analys 
Utgångspunkten är från ett tematiskt förhållningssätt av det inhämtade materialet som vi fick             

ut ur intervjuerna, då vi ansåg att den tematiska metodanalysen är bäst lämpad i förhållande               

till vårt forskningssyfte. Den tematiska analysen syftar till att sortera det empiriska materialet             

utefter olika temaområden. Vi sorterade det empiriska materialet i olika kategorier för att             

underlätta analysprocessen, och sedan kunna analysera materialet utefter de indelade          

kategorierna. En annan viktig utgångspunkt i den tematiska analysmodellen är att den utgår             

från ett induktivt förhållningssätt som innebär att forskaren på basis av sina iakttagelser             

försöker finna en förklaring till, eller en modell för, den bakomliggande problematiken i             

studiens syfte. Vidare styrker empirin validiteten som ger studien en klarare bild av             

budskapet i förhållande till problemformuleringen samt frågeställningarna (Kvale &         

Brinkman, 2014). När vi slutförde intervjuerna läste vi igenom materialet noggrant och            



intensivt för att kunna få en större förståelse för, och bild av, empirin. Därefter              

transkriberades de mest väsentliga och relevanta delarna av materialet och sedan analyserades            

innehållet av intervjuerna i studien. En annan viktig åtgärd beträffande intervjumaterialet har            

varit att anonymisera respondenterna för att undvika eventuella negativa påföljder av           

deltagandet i studien (Kvale & Brinkman, 2014). 

  

Etiska överväganden 
I denna studie har vi varit försiktiga och noggranna med den information och kunskap vi               

redovisat. Vi har försökt förhindra alla möjligheter till feltolkning av det slutmaterial som             

redovisas eftersom studien avser en redan utsatt grupp vilket kan bidrar till en ytterligare              

kategorisering av gruppen (Meeuwisse et al. 2015). De deltagande i studien har blivit väl              

informerade och medvetna om studiens syfte samt att vi respekterar deras upplevelser,            

erfarenheter och i slutändan tolka det empiriska materialet på ett sätt som de kan identifiera               

sig med. Den etiska medvetenheten har varit en röd tråd genom hela studien processen för att                

tillförsäkra studiens validitet samt rättssäkerheten för respondenterna och målgruppen som          

studien avser. Vi har tagit hänsyn till det etiska regelverket som finns inom ramen för               

socialvetenskap. Några grundläggande etiska övervägande som vi har tagit hänsyn till är            

exempelvis samtycke och anonymitet. Vi valde att inför intervjuerna skapa          

samtyckesblanketter och redovisa studiens syfte, innehåll samt frivillighet. Vi valde även att            

informera respondenterna om att de kommer anonymiseras i studien för att försäkra allas             

säkerhet (Denscombe, 2016). 

  

En annan viktig etisk princip som vi har tagit hänsyn till är konfidentialitetsprincipen som              

syftar till att de uppgifterna samt information man fått av respondenterna inte får hänföras till               

enskilda personer som deltagit i studien, dock får respondenternas information redovisas           

genom anonymitet i resultatet. Vi har även förvarat intervjumaterialet och inspelningarna av            

intervjuerna som använts i studien på USB-minne, med hänsyn till att garantera materialets             

säkerhet och att det inte hänförs av andra enskilda personer. Denna etiska princip är starkt               

bunden till den ovannämnda, då de deltagandes information inte får delas samt spridas till              

någon som inte fått ett samtycke till det. Denna princip är viktig för att de deltagande ska                 

kunna känna sig trygga med den information de delar med sig av samt att informationen ska                

hanteras varaktigt (Vetenskapsrådet, 2017). 



  

Forskningsetik är något som är levande och ständigt föränderlig, all forskning och kunskap             

som produceras idag bidrar till nya etiska problem och nya etiska frågeställningar som vi              

ställs inför. Forskningsetiken har en roll som vågmästare inom forskningen då den sätter             

ramen för hur forskning ur ett etiskt perspektiv bör bedrivas. Ett stort ansvar läggs på               

forskarna som bedriver studien då det förväntas av dem att genomförande av studien ska              

uppfylla god kvalité. Även att forskare ska kunna hålla sig opartisk till studien eftersom att               

forskning kan ha en stor påverkan på hur samhället kan se på visa grupper samt individer som                 

forskningen kan komma att avse (Vetenskapsrådet, 2017). Inga av våra personliga intressen            

har påverkat studiens syfte och utformning. Vi har istället haft en strävan och målsättning om               

att öka förståelsen och kunskapen inom vårt ämnesområde. 

  

Validitet 
En studie som har en resultatdel som besvarar forskningsfrågorna är en studie med hög              

validitet (May, 2001). Validiteten i en studie påverkas av en rad olika faktorer som kan bidra                

till att antingen höja eller sänka validiteten för studien. De faktorer som påverkar validiteten              

är exempelvis transparensen som syftar till att forskarna kan redovisa tydlighet samt klarhet             

för studiens arbetsprocess och de metoder som har valts samt brister som finns i studien. För                

att öka validiteten har vi valt att utgå ifrån de sju validerings stegen som är att tematisera,                 

planera, intervjua, utskriva, analysera, validera samt rapportera. Detta har varit till hjälp för             

oss att strukturera upp vårt arbete samt arbetsfördelningen mellan oss och på så sätt kunna               

hålla oss till ämnesområdet vilket har bidragit till en ökad tillförlitlighet samt validiteten för              

studien (Kvale & Brinkman, 2014). Utformandet av intervjufrågorna har format på ett sådant             

sätt som skapat förutsättningar för respondenterna att besvara frågorna på ett nyanserat och             

utförligt sätt, som hjälpt oss att enklare kunna transkribera deras upplevelser och erfarenheter.             

Även har vi vid transkriberingen av intervjumaterialet arbetat tillsammans för att på så sätt              

undvika misstolkningar och istället få en gemensam och samstämmig bild och förståelse för             

intervjumaterialet. 

  

Reliabilitet 
Mätning av reliabilitet inom kvalitativ forskning handlar i huvudsak om att den studie som               

forskas kring ska kunna redovisa ett resultat som är detsamma oavsett vilken respondent man              



analyserar (Kvale & Brinkman, 2014). Det urval vi har måste kunna representera en bredare              

population samt att vårt forskningsresultat ska kunna appliceras på likartade målgrupper och            

miljöer. En annan viktig aspekt för reliabiliteten är att studien ska vara öppen för kritik och                

diskussion (Ahrne & Svensson, 2011). Något som vi gjort för att öka reliabiliteten är att våra                

intervjufrågor har anpassats utifrån våra teoretiska perspektiv för att så sätt har relevanta             

frågor som ger oss innehållsrika svar på det vi ville undersöka. Även har vi använt oss av                 

samma intervjufrågor i alla intervjuer för att på så sätt enklare kunna se ett liknande samband                

bland respondenternas svar och därav öka reliabiliteten i vår studie (Kvale & Brinkman,             

2014). 

  

Generaliseringsbarhet 
Inom den kvalitativa forskningsmetodiken är målsättningen inte att uppnå en          

generaliseringsbarhet och tillämpa studiens resultat på en större population som man gör            

inom den kvantitativa metodiken. Kvalitativ forskning strävar snarare efter att kunna få en             

bred förståelse av den införskaffade kunskapen och kunna överföra det på andra sammanhang             

och situationer (Kvale & Brinkman, 2014). Därav har vi för vår studie inte kunnat fastslå att                

resultatet kan representera en större population. Vi tror däremot att det är många muslimska              

kvinnor som kan känna igen samt identifiera sig med de förutsättningar och upplevelser             

respondenterna har beskrivit. 

Tidigare forskning 
Den västerländska bilden av muslimer 
På uppdrag från integrationsverket har Hjelmskog (2003) gjort en rapportserie, Samtal med            

svenska muslimer. Rapporten syftar främst till att undersöker hur svenska muslimers situation            

och förutsättningar till deltagande i samhället har sett ut efter terroristattacken i USA 11              

september 2001. I studien har man bortsett från intervjuer även sammanfattat resultat av olika              

artiklar och studier som finns kring fördomar, förtryck och diskriminering av svenska            

muslimer efter attacken i USA. Rapporten hänvisar även till den enkätundersökningen som            

Göran Larsson gjorde med 157 svenska muslimer (Larsson, 2003). Enkäten syftar till att             

undersöka hur målgruppen upplever att deras liv påverkats av den bild som media publicerat              

till allmänheten om muslimer efter händelsen. Resultatet av Hjelmskog (2003) studie visar på             

att majoriteten av de deltagande i intervjuerna upplever att de blivit mer diskriminerade efter              

11 september händelsen. Det framgår även i studien att majoriteten av de kvinnliga             



deltagarna upplever att de utsatts för mer förtryck och diskriminering än de manliga             

deltagarna. Det redovisas även att muslimer i Sverige i allmänhet ser media som den främsta               

orsaken till den syn som västvärlden har om muslimer. Medias svartmålning och            

stereotypisering av muslimer efter händelsen i USA har bidragit till en kollektiv            

skuldbeläggning av alla attacker och attentat som görs i islams namn (Hjemskog, 2003). 

  

I artikeln Young people’s attitudes towards Muslims in Sweden, Ethnic and Racial Studies             

studien av Pieter Bevelander och Jones Otterbeck (2008) undersöker forskarna hur svenska            

ungdomars attityd och inställning är i förhållande till muslimer i Sverige. I studien har              

forskarna även undersökt socioekonomiska förutsättningar och bakgrundsfaktorer som finns         

bland ungdomarna vilket ger en större förståelse för utfallet, där faktorer som vänner, skola,              

födelseländer, kön, samt arbetslöshet har påverkan på studiens utfall. Resultatet visar på att             

attityden och inställningen är mindre tolerant gentemot muslimer bland ungdomar med           

föräldrar som har sämre socioekonomiska förutsättningar. De barn vars föräldrar som var            

arbetslösa och lågutbildade hade påverkan på barnens livssyn. I resultatet redovisas en            

betydelsefull faktor som påverkar de ungdomar med en öppen syn för islam och muslimer i               

Sverige, nämligen att de ungdomar som är födda i något annat land än Sverige oavsett kön                

har en öppnare syn och attityd gentemot muslimer. Det redogörs för att ungdomar med              

föräldrar som har högre utbildning har en mer tolerant syn på muslimer (Bevelander &              

Otterbeck, 2008). 

  

I artikeln Islamophobia, fear of loss of freedom, and the muslim women skriven av Susan               

Carland (2011) förklaras debatten kring bärandet av burka bland muslimska kvinnor. I många             

västerländska länder har debatten kring burka varit ett omtalat ämne där det ansetts att              

bärandet av burka inskränker den västerländska kvinnosynen och står i motstånd till            

definitionen av en fri kvinna. I artikeln framgår det ett exempel som citerar den f.d. franske                

presidenten Nicholas Sarkozy där han beskrev att i Frankrike accepteras inte en sådan             

”fängslande” kvinnosyn. Det hänvisas även till ordförande för NGO (Non governmental           

Organization) i Frankrike som påpekar att burkadebatten endast leder till en ökad            

diskriminering av muslimer i de västerländska länderna. Enligt Carland (2011) är avsikten            

med förbudet mot burka att befria de muslimska kvinnorna ifrån det förtryckande            

kvinnosynen som många västerländska länder anser att islam har. Vidare förklarar hon att             



detta förbud snarare begränsar kvinnors frihet än befriar dem. Eftersom det tar ifrån             

muslimska kvinnor friheten att välja själva vad de vill ha på sig. Detta leder till att muslimska                 

kvinnor som lever i västerländska samhällen hamnar i en dragkamp, mellan att kunna utöva              

sin religiösa tro samt att leva upp till den kvinnosyn som samhället kräver. 

Integrationen av muslimer 
I artikeln contexts of immigrant receptivity and immigrant religious outcome- The case of             

muslims in Western Europe av Phillip Conner (2009) beskrivs de olika förutsättningarna            

muslimska immigranter har runt om i Europa samt hur deras tro påverkar            

integrationsprocessen. Forskaren har en hypotes som utgångspunkt där hypotesen utgår från           

ett antagande om att det finns en förbindelse mellan välkomnandet av de muslimska             

emigranterna och deras religiösa tro. Hypotesen om sambandet syftar till att visa på hur den               

religiösa tron hos muslimer påverkas av hur de blir välkomnade in i det nya landet. 

  

En faktor som har blivit avgörande i forskningen gällande integrationen bland invandrare i ett              

nytt land är den religiösa tron hos immigranterna. Däremot har man inte lagt lika stor vikt på                 

att försöka förstå anknytningen mellan integreringsprocessen och den religiösa tron som           

immigranterna har. Invandringen av religiösa immigranter till Europa har satt en stor press på              

många länder att kunna anpassa sin lagstiftning samt utbilda allmänheten om att ha en              

accepterande inställning för möjlighet till integration. Den konstanta invandringen till Europa           

har tvingat många europeiska länder att ändra sin lagstiftning så att den blir multikulturell.              

Denna förändring har inte endast skett på en nationell nivå utan även på en internationell               

nivå, exempelvis inom EU. Dock finns det ett motstånd mot assimilering som försvårar             

arbetet mot att skapa ett integrationsprogram på EU nivå som alla medlemsländer kan             

acceptera (Conner, 2009). 

  

Ökningen av muslimer och intresset för islam i Europa har expanderat. Dock är islam den               

religion som uppträder mest i media och beskrivs med negativa egenskaper som            

kvinnoförtryck, extremism samt terrorism. Till följd av den negativa rapporteringen om islam            

och muslimer i media har gruppen exkluderats samt stigmatiserats från det övriga samhället.             

Det har ansetts att islam som religion är en barriär för att muslimer ska kunna integreras i                 

samhället och bli mer delaktiga. Den religiösa tron bland invandrade muslimer i Europa är i               

jämförelse till urbefolkningen i det land de anländer till oftast starkare och mer hängiven att               



leva deras liv efter den religiösa läran islam förespråkar. De flesta europeiska länderna har en               

urbefolkning som har ett sekulärt levnadssätt där religionen har en mer symbolisk funktion.             

Detta har påverkat integrationsprocessen av muslimer i Europa som inte visat några resultat             

på att gruppen har anpassat deras religiösa tro efter det levnadssätt som finns i              

ankomstländerna (Conner, 2009). 

  

Enligt Conner (2009) är Holland ett praktexempel på hur man ska lyckas med en effektiv och                

lyckad integrationsprocess. Författarna beskriver hur Holland genom ett välkomnande         

bemötande samt anpassade politiska åtgärder som främjar för multikulturalism, har skapat           

förutsättningar för muslimska invandrare att bilda egna religiösa organisationer. Detta har           

öppnat upp möjligheten för att delaktiggöra muslimer i samhället samt ge förutsättningar för             

de att fortfarande bevara sin religiösa tro. Vidare fortsätter författaren att jämföra det             

holländska exemplet i förhållande till länder som Frankrike och Tyskland som har en striktare              

integrationspolitik som inte ger lika stort utrymme för invandrare att bevara sina etniska             

rötter samt religion. Resultat från studier som gjorts angående integration av invandrare visar             

på att länder med en integrationspolitik som är anpassade efter multikulturalism och en öppen              

inställning för skillnader mellan människor ger ett utfall av en god integration och             

inkludering av olika grupper i samhället. Till skillnad från en strikt integrationspolitik som             

resulterar till exkludering av minoritetsgrupper som muslimer samt att den kulturella           

spänningen ökar mellan befolkningen och invandrare. Till följd av den strikta           

integrationspolitiken får man flera invandrare som anknyter starkare till den egna etniska            

bakgrunden, i detta fall muslimer som anknyter och identifierar sig med sin religion. Det              

visar sig även att en strikt integrationsprocess har långsiktiga negativa effekter som kan leda              

till att invandrare i flera generationer förblir missanpassade till att integreras i samhället samt              

segregerade (Conner, 2009). 

  

Något som är intressant att belysa är att acceptansen för mottagandet av migranter med              

muslimskt påbrå är mer accepterande i länder med områden där invandrartäthet är hög. Det              

framgår i artikeln att de skandinaviska länderna har en mer accepterande syn på mottagande              

av muslimska invandrare till skillnad från Frankrike där acceptansen för denna grupp är som              

lägst. En viktig aspekt som berörs i artikeln är att de mest extrema avvikelserna av muslimska                

invandrares religiösa tro uppstår i de länder där acceptansen för mottagandet av denna grupp              



är låg. Identifieringen med den religiösa tron fördjupas och blir till en motreaktion till den               

fientlighet synen som finns mot gruppen (Conner, 2009). 

  

Författaren Yaghoob Foroutan (2011) diskuterar i sin artikel Ethnic and Religious           

Discrimination? A Multicultural Analysis of Muslim Minorities in the West, Journal of            

Muslim Minority Affairs om hur en individs status på arbetsmarknaden i Australien ser ut              

beroende på deras religiösa tillhörighet. Författaren har i sin analys bestämt sig för att              

avgränsa sig till muslimska kvinnors status inom arbetsmarknaden. Resultatet i analysen           

redovisar att muslimska kvinnor har en mycket mindre chans att bli anställd för ett jobb eller                

klättra inom den hierarkiska ordningen i olika verksamheter i jämförelse med kvinnor som             

inte är muslim. Undantagslöst har muslimska kvinnor sämre förutsättningar att kunna ta sig in              

på den australienska arbetsmarknaden (Foroutan, 2011). Vidare förklarar författaren att det           

inte endast har med religionen att göra, utan förutsättningarna för gruppen ser ut som de gör                

på grund av deras etniska bakgrund vilket också är en bidragande faktor till de rådande               

omständigheterna för gruppen. Muslimska kvinnor med en etnisk bakgrund från länder i            

Östeuropa behöver inte passera lika många barriärer för att kunna ta sig in på              

arbetsmarknaden, i jämförelse med muslimska kvinnor från länder i Afrika och Asien. Främst             

har de kvinnorna som är från mellanöstern väldigt svårt att kunna etablera sig på              

arbetsmarknaden. Enligt Foroutan (2011) beror detta på de yttre faktorerna som exempelvis            

klädkoder och utseende vilket gör att de kvinnor från Östeuropa inte ser ut som den               

stereotypa bilden av muslimska kvinnor som finns i västvärlden. Den rådande diskriminering            

av muslimska kvinnor på arbetsmarknaden har snarare att göra med synliga attribut som är              

förankrade med islam (ibid). 

  

Aje Carlbom (2006) beskriver i sin artikel An empty signifier: The-blue-yellow Islam of             

Sweden, Journal of Muslim Minority Affairs innebörden av begreppet mångkulturalism som i            

huvudsak handlar om att ha tolerans och acceptans för människors olikheter. Vidare fortsätter             

Carlbom (2006) att förklara hur mångkulturalismen utspelar sig i förhållande till att acceptera             

muslimer och islam i Sverige. I Sverige idag är muslimer en stor minoritetsgrupp dock är               

acceptansen för gruppen väldigt låg. Även finns det väldigt lite kunskap om gruppens religion              

och kultur som är en bidragande faktor till att integrationsprocessen för denna grupp inte går i                

den riktning man vill (ibid). 



Diskriminering av muslimska kvinnor på den svenska arbetsmarknaden 
Enligt Diskrimineringsombudsmannen (2010) finns det forskning som visar på att individer           

med en annan etnisk och religiös bakgrund än den svenska diskrimineras samt har sämre              

möjligheter och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Iseelidh (2014) skrev en           

artikel för Sveriges Radio där hon beskrev skillnaden på de rådande förutsättningarna mellan             

så kallade ”etniska svenskar ” och ”invandrare” på arbetsmarknaden. Artikeln hänvisar till            

forskning som visar på att chansen för en individ med svenskklingande namn ska bli kallade               

på en intervju är 50 procent större än i förhållande till en individ med arabiskklingande namn. 

  

De los Reyes (2001) förklarar hur den negativa bilden och föreställningarna om individer             

med invandrarbakgrund har särställt gruppens position inom arbetsmarknaden. En vanlig          

föreställning och fördom som finns och är grund till de ojämlika förutsättningarna är             

antagande om att de etiska och religiösa olikheterna är ett hinder för att denna grupp ska                

kunna integreras, och anpassas till de svenska normerna. I relation till detta diskrimineras             

muslimska kvinnor utifrån olika intersektioner exempelvis som kön, etnicitet samt religion           

vilket bidrar till en ökad diskriminering som exkluderar och stigmatiserar gruppen från olika             

samhällsarenor. 

  

I Åke Sander (2006) kvantitativa studie om svenska muslimers upplevelser av diskriminering            

efter terroristattacken 11 september 2001 i USA. Undersöks i en enkätundersökning hur 176             

svenska muslimer upplever att de påverkats av händelsen i USA. Könsfördelningen mellan            

respondenterna var 67 procent män och 38 procent kvinnor. Resultaten från studien visar på              

att 86 procent av de deltagande upplevt att de utsatts för mer diskriminering efter 11               

september händelsen. En gemensam upplevelse av diskriminering som respondenterna hade          

var via sociala medier och media där man känner en ökad fientlighet och en negativ spridning                

av muslimer. 

  

Vidare fortsätter författaren förklara att den negativa rapporteringen av gruppen i media är en              

bidragande faktor till den ökade diskrimineringen av muslimer. Vilket resulterat i sociala            

konsekvenser som följd. Medias rapportering av muslimer efter händelserna i USA har            

bidragit till en kollektiv skuldbeläggning på religionen islam och alla dess anhängare av de              

attentat som sker i islams namn trots att majoriteten av alla muslimer fördömer sådana              



handlingar (Sander, 2006). Studiens resultat visar på att individer, företag samt organisationer            

som synligt kännetecknas eller identifieras med religionen eller kulturen islam exkluderas           

från majoritetssamhället. Detta eftersom den negativa bilden av islam är djup rotad i det              

västerländska paradigmet. Resultatet visar även att diskrimineringen och den negativa          

särbehandlingen av muslimer har fått en kraftig ökning efter 11 september händelsen (Sander,             

2006). 

  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Muslimska kvinnors har fortsatt sämre förutsättningar att kunna etablera sig på           

arbetsmarknaden. De rådande förutsättningarna som denna grupp har, kan inte förstås eller            

förklaras utifrån en gemensam nämnare, utan bör förstås i relation till en rad olika faktorer               

som påverkar varandra. Faktorer som islamofobi, negativa medierapporteringen i         

kombination med segregerade bostadsområden samt diskriminering utifrån rasifiering på         

arbetsmarknaden har resulterat i den sociala exkluderingen samt stigmatiseringen som          

gruppen befinner sig i. De negativa socioekonomiska förhållandena som gruppen befinner sig            

i har en påtaglig påverkan på gruppens chanser att kunna förbättra sina förutsättningar inom              

olika samhällsarenor. Forskningen visar på att dessa omständigheter har negativa          

konsekvenser långsiktiga för denna grupp som kan leda till att framtida generationer av denna              

grupp fortsatt exkluderas och stigmatiseras från arbetsmarknaden samt andra samhällsarenor. 

Teoretiska perspektiv 
Rasifiering 
Begreppet rasifiering definieras ur ett socialvetenskapligt perspektiv som ett samlingsbegrepp          

som förklarar hur fördomar, fientlighet samt stereotypisering skapas baserat på människors           

fysiska egenskaper samt etniska bakgrund. I relation till respondenterna, som alla har en             

annan etnisk bakgrund än den svenska samt olika fysiska egenskaper, är rasifiering högst             

relevant för vår studie (Neergaard, 2004). 

  

Rasifiering är något som kan utspela sig och förekomma på olika samhällsarenor exempelvis             

inom arbetsmarknaden samt bostadsmarknaden som missgynnar de individer som inte          

kategoriseras som den normativa svensken. Rasifieringen är något som kategoriserar          

människor i grupper utifrån föreställningar samt ideologier om att olika åsikter, erfarenheter            

och bakgrunder tillskriver individer olika grupptillhörigheter. Baserat på yttre egenskaper          



såsom hårfärg och hudfärg samt religion och kultur. Bortsett från att det redan är svårare för                

personer som inte har svenska namn att inträda på arbetsmarknaden, så bidrar rasifiering till              

en ökad exkludering för de individer som kategoriseras som ”icke svenska” på andra grunder              

än bara sitt namn. Gruppen ”invandrare” har i relation till arbetsmarknaden tillskrivits            

egenskaper som bygger på samhällets fördomar och förutfattade meningar om att dessa            

individer inte är lämpliga att utföra ett korrekt arbete eftersom individens kulturella, religiösa             

samt etniska egenskaper kommer prägla det arbete som hen utför (Petersson & Davidsson,             

2016). 

  

Rasifiering är även förekommande inom bostadsmarknaden där det utöver de ojämlika           

ekonomiska förutsättningarna mellan människor finns barriärer för ”invandrare” att förflytta          

sig från invandrartäta områden. Det förekommer en strukturell och systematisk rasifiering           

och diskriminering både inom den privata och kommunala bostadsmarknaden där man           

medvetet hänvisar, kategoriserar och placerar personer med en annan etnisk bakgrund till            

invandrartäta områden (Molina, 1997). Vidare förklarar författaren att rasifiering kan ses och            

tolkas som ett paraplybegrepp som tydliggör hur individer på grund av sin etnicitet, religion              

samt fysiska egenskaper diskrimineras och missgynnas inom olika samhällsarenor. Även har           

begreppet rasifiering stor relevans för socialt arbete eftersom det är av vikt att kunna få en                

insikt samt större förståelse för hur individers etnicitet, utseende, religion och kultur har för              

påverkan på olika sociala sammanhang samt hur maktförhållanden mellan människor ser ut            

utifrån dessa grunder (ibid). 

  

Konsekvenserna av rasifieringen leder till diskriminering av grupper i samhället. Forskning           

och studier som gjorts inom detta område visar på att diskriminering är något som              

förekommer inom den svenska arbetsmarknaden. Det som kännetecknar den rådande          

rasifieringen är att ”etniska svenskar” särskiljas och överordnas i förhållande till invandrare            

på olika samhällsarenor (Neergaard, 2004). Dessa ojämlika förutsättningar som är          

dominerande inom den svenska arbetsmarknaden bidrar till de sämre förutsättningar för           

invandrare att kunna etablera sig på marknaden. Detta medför att många individer med             

invandrarbakgrund vänder sig till arbetsförmedlingen ihop om att få hjälp att kunna komma             

ut i arbete. Därav är det av vikt att granska samt studera hur de statliga förvaltningarna bidrar                 

till den rasifiering som förekommer inom arbetsmarknaden (Neergaard, 2004). 



  

Social exkludering 
Begreppet social exkludering är ett flerdimensionellt begrepp som omfattar fenomenen,          

arbetslöshet, missbruk, fattigdom, funktionsvariationer samt att vara invandrare. Den sociala          

problematiken som social exkludering medför är att dessa grupper som definieras utifrån            

begreppets kontext ger dem sämre förutsättningar att inkluderas i samhället både ur en mikro              

och makroperspektiv (Petersson & Davidsson, 2016). Mätningar av den sociala          

exkluderingen i ett land är något som har blivit aktuellt för många EU länder. Dock så gör det                  

inga offentliga mätningar av den sociala exkluderingen i Sverige. Istället har           

riksdagsförvaltningens utredningstjänst på uppdrag av riksdagen gjort mätningar ur ett          

socioekonomiskt perspektiv där man endast beräknar bidragstagande individer i         

uppskattningen av den sociala exkluderingen. Detta resulterar i att mätningarna ger en diffus             

helhetsbild av den sociala exkluderingen i Sverige då mätningarna inte täcker upp alla             

dimensioner och fenomen som begreppet omfattar (Landsorganisationen, 2014). 

  

För att kunna få ett helhetsintryck av den rådande sociala exkluderingen i ett samhälle är det                

av vikt att inom socialt arbete beakta hur olika processer och aktörer i samhället medverkar               

och formar de normer, maktbalanser samt diskurser som finns. Den sociala exkluderingen är             

en bidragande faktor för det social arbetets komplexitet och försvårande utmaningar. Social            

exkludering karakteriseras genom värderingar, normer samt dissidenten mellan grupper i          

samhället. Grupper som exempelvis muslimska kvinnor exkluderas i majoritetssamhället         

eftersom de är skiljaktiga från normen och det som anses vara normalt i samhället. En               

konsekvens av den social exkludering har lett till skapandet av ”vi-och-de”-grupper i            

samhället som grundar sig i det normbrytande och ”främmande” natur av en grupp i              

förhållande till majoritetssamhällets värderingar och normer. De individer som är          

normbrytande och avviker från majoritetssamhällets normer betraktas som underlägsna i          

förhållande till det övriga samhället. Ett så kallat ”vi-och-de”-tänkande medför även orättvisa            

maktförhållanden mellan olika grupper i samhället på respektive institutionell och strukturell           

nivå. Den så kallade ”de” gruppen är längst ner i den hierarkiska maktordningen i förhållande               

till ”vi” som har ett större maktinflytande och bättre förutsättningar till etablering i samhället.              

Förekomsten av social exkludering och ett ”vi-och-de”-tänkande kan ses inom flera olika            



samhällsarenor bland annat inom servicesektorn, bostadsmarknaden samt arbetsmarknaden        

för att nämna några (Social rapport, 2006). 

  

Enligt Petersson & Davidsson (2016) utvecklade John Vite-Wilsson definitionen av          

begreppet social exkludering där han kategoriserade exkluderingen i två versioner stark eller            

svag. Han förklarar att en stark version av exkludering har en strävan efter att skapa en                

jämlikare fördelning av samhällets resurser samt motarbeta de orättvisa maktstruktur som           

finns i samhället. En svag version av exkludering är mer individanpassad och har sitt fokus i                

individuella åtgärder och insatser (ibid). 

  

Begreppet social exkludering har inom svensk socialpolitik länge haft en väldigt diffus            

innebörd. Begreppets innebörd fick sin tydliga förklaring först i början på 2000-talet då             

begreppet utanförskap som kännetecknas av ensamhet, passivitet, arbetslöshet samt ointresse          

till deltagande av samhällslivet blev en synonym till en svag version av social exkludering              

(Petersson & Davidsson, 2016). Under riksdagsvalet 2006 anammade alliansen begreppet          

utanförskap i sitt program gällande debatten kring integration där de genom begreppet ville             

ge en bild av det splittrade Sverige. Enligt alliansen var en bidragande faktor till              

utanförskapet arbetslöshet, vilket beskrevs som en negativ snöbollseffekt som skulle leda till            

bidragsberoende, kriminalitet samt ett ökat våldskapital bland denna grupp som till största del             

hade en annan etnicitet. Även påstod alliansen att individer med invandrarbakgrund som är             

arbetslösa hade en större chans att hamna i ett djupt utanförskap vilket beskrevs som              

individer med väldigt låg förankring till det svenska samhället (Petersson & Davidsson,            

2016). 

  

De negativa följderna av social exkludering i ett samhälle är att underordnade grupper             

utesluts från deltagande i samhällslivet samt skapar orättvisa livsförutsättningar på strukturell           

och institutionell nivå. Enligt Petersson & Davidsson (2016) är den sociala exkluderingen av             

grupper i samhället en process som är anknuten till de redan existerande socialpolitiska             

problemen som finns. Exempelvis förklarar författarna att fattigdom bland olika grupper är            

ett resultat av den rådande arbetslösheten som leder till att dessa grupper exkluderas från              

deltagande av samhällslivet. Det har länge i Sverige förts debatter kring hur            

minoritetsgrupper som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ska inkluderas samt få bättre            



förutsättningar att inträda på arbetsmarknaden. Detta med motiveringen att inträdet på           

arbetsmarknaden är en förutsättning till deltagande i samhällslivet samt den starkaste faktorn            

för att komma ur den sociala exkluderingen. Under 2003 presenterade Liberalerna en motion             

där man beskrev hur den långvariga arbetslösheten leder till en djup social exkludering som              

nästintill är omöjlig att komma ur. Liberalernas motion syftade till att förklara hur arbetslösas              

inträde på arbetsmarknaden medför integrering och bidrar till självrespekt. Detta är ett tydligt             

exempel på vad samhället anser vara utanförskap respektive ”innanförskap” samt hur           

samhället urskiljer olika grupper. Vidare förklarar författaren att arbetsmarknaden länge setts           

som nyckeln till integrering. Dock är arbetsmarknaden inte jämlik för alla individer då det              

förekommer diskriminering och segregering som missgynnar och minskar chanserna för          

minoritetsgrupper som befinner sig i utanförskap att kunna träda in på arbetsmarknaden            

(Petersson & Davidsson, 2016) 

  

För att kunna förstå relevansen av social exkludering i relation denna studie, måste man              

beakta de förutsättningar som en individ befinner sig i och vilka de avgörande faktorerna till               

den sociala exkluderingen är. För vår målgrupp är de betydande faktorerna till den sociala              

exkluderingen, religion, etnicitet, socioekonomi, arbetslöshet samt kön som är bidragande till           

de ojämlika förutsättningarna i förhållande till majoritetssamhället. Social exkludering kan          

även delas upp i fem kategorier vilket är exkludering från arbetsmarknaden, exkludering från             

sociala kontakter och relationer, ekonomisk exkludering, kulturell exkludering som handlar          

om att majoritetssamhällets levnadssätt och värderingar anses vara det rätta i relation till             

minoritetsgruppernas värderingar och levnadssätt. Den sistnämnda kategorin är spatial         

exkludering vilket syftar till den institutionella exkluderingen samt bostadssegregationen som          

hindrar olika minoritetsgrupper i samhället att kunna etablera en relation och anknytning till             

de olika institutionerna som finns (Littlewood & Herkommer, 1999). 

Sammanfattning av teoretiska perspektiv 
Vi har i detta kapitel redovisat de teoretiska perspektiv som vi ansett vara av relevans i                

förhållande till studiens syfte. De teoretiska perspektiven i vår studie syftar till att få en större                

förståelse av de bakomliggande faktorerna till de missgynnande förutsättningarna inom          

arbetsmarknaden för muslimska kvinnor. Våra teorier har även varit avgörande för vår            

tolkning och analys av det empiriska materialet. Social exkludering får oss att förstå vilka              



negativa följder exkludering från arbetsmarknaden har för muslimska kvinnor samt hur det            

bidrar till att olika samhällsklyftor ökar. Rasifieringen bidrar till en ökad förståelse för hur de               

opåverkbara faktorerna hos respondenterna diskriminerar de på arbetsmarknaden samt andra          

samhällsarenor. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet och analysen av vår studie. En kort beskrivning av               

respondenternas bakgrund görs i tabellen, där deras ålder, nuvarande sysselsättning och           

utbildning, med mera framförs. För att anonymisera respondenternas identitet har vi valt att             

använda oss av påhittade namn. En analys av studien framkommer även i slutet där vi               

tillämpar studien med de teoretiska perspektiven.  

Laila, 30 år. Född i Irak och uppvuxen i 

Stockholm och bor i ett radhus med 

familjen. Läst ut gymnasiet och studerat 

företagsekonomi. Har tidigare arbetat med 

marknadsföring och försäljning men blev 

sjukskriven pga. en ryggskada. Idag är hon 

aktiv arbetssökande. 

Nesrin, 29 år. Född och uppvuxen i 

Stockholm. Föräldrar från Turkiet. 

Grundläggande utbildning. Har tidigare 

varit på provanställning i olika 

arbetsplatser, men inte fått fast anställning. 

Aktiv i arbetssökandet. 

Dilan, 28 år. Född i Kurdistan. Uppvuxen i 

Stockholm. Har studerat barnskötare och 

arbetade som nanny en lite längre period 

men tröttnade pga. brist på rutiner. Sedan 

länge inte inskriven i Arbetsförmedlingen. 

Använder sig utav sina kontakter i 

arbetssökandet. 

Zeynab, 23 år. Född och uppvuxen i 

Stockholm. Föräldrar från Palestina. Klar 

med grundläggande utbildning. Studerade 

ytterligare kurser för en ökad chans i 

arbetet. Inskriven i Arbetsförmedlingen 

sedan länge och tar hjälp av kontakter. 

Khadija, 26 år. Född i Somalia. Uppvuxen i 

Stockholm. Klar med gymnasial utbildning 

och läst förskollärarprogrammet. Har inte 

fått arbete pga. ingen erfarenhet. Aktivt 

arbetssökande. 

Mai, 22 år. Född och uppvuxen i 

Stockholm. Föräldrar från Indonesien. Klar 

med gymnasial utbildning och studerat 

engelska. Inskriven i Arbetsförmedlingen 

men inte så aktiv i arbetssökandet. 



  

Hur ser målgruppen på sin nuvarande situation inom arbetsmarknaden? 
Respondenterna i vår studie delar ungefär samma erfarenhet av arbetslöshet då situationen            

lett till en känsla av övergivenhet och maktlöshet. Respondenterna betonar vikten av            

deltagandet i samhällslivet men att valmöjligheterna för de att delta samtidigt är begränsade.             

De flesta förklarar att även om de offentliga tjänsterna i samhället gäller för alla så är det                 

svårare för dem att få ett arbete, även om de har kompetensnivån som krävs. Samtliga menar                

att deras situation ser ut som den gör eftersom att det inte finns tillräckligt med goda                

förutsättningar för individer som har en annan etnicitet, religion, ”icke svenskt namn” samt             

kommer från segregerade områden. 

Nesrin menar att hennes nuvarande situation som arbetslös har påverkat henne på många             

fronter, exempelvis som dåliga ekonomiska och sociala förhållanden som har sänkt hennes            

självförtroende i arbetssökandet. Hon känner sig inte tillräcklig för ett arbete. Det som             

bekymrar henne mest är att hon är medveten om hur viktigt det är att i ung ålder, arbeta för                   

sitt pensionssparande. 

”Jag känner att jag har misslyckats med att vara självständig. Jag är ännu idag beroende av                

mina föräldrar, såklart jag mår dåligt. Jag vill ju hjälpa de.” Nesrin, 29 år. 

Både Nesrin och Dilan anser att den ekonomiska svårigheten har påverkat de djupt, de känner               

en känsla av misslyckande vilket har påverkat deras syn på dem själva. 

”Hur ska jag spara för min pension när jag inte har arbetat på ett tag. Jag tog ju                   

barnskötarutbildningen för en anledning men det gick inte bra heller. Arbetsförmedlingen           

gör inte någonting, de får ju sin lön men de glömmer bort oss människor som vill leva ett                  

vanligt liv.” Dilan, 28 år. 

Vidare berättar Nesrin om hennes kultur, att det är de äldsta barnen som har ett ansvar om                 

både föräldrar och yngre syskon. Det försvårar för Nesrin att leva efter kulturen eller              

föräldrars förväntningar då hon själv känner sig misslyckad. Situationen som Nesrin befinner            

sig i har lett till att hon många gånger känner sig isolerad från samhället och hur det har                  

försvårat hennes vardagliga liv. Detta är även något som Zeynab styrker och poängterar då              

hon berättar att hennes sätt att leva har förändrats efter gymnasiet. Under gymnasietiderna såg              

hon sig själv som väldigt aktiv och utåtriktad men hennes nuvarande situation har haft en               



negativ påverkan på hennes självkänsla där hon känner sig oduglig och missanpassad till             

samhället.  

”Att inte få ett jobb har fått påverkat mig både psykiskt och fysiskt. Det är en kämpande                 

process som jag dagligen måste genomgå. Jag vill kunna vara självständig och stå på mina               

egna ben.” Zeynab, 23 år. 

Zeynab beskriver sin situation som hopplös då hon sedan gymnasieexamen sökt arbeten utan             

några resultat, vilket resulterat i att hon börjar känna sig otillräcklig som person. Zeynab              

förklarar att hon även känner ansvar till att kunna bidra till hushållet, där hon menar att hon                 

borde stödja familjens utgifter mer men att hennes aktuella omständigheter som           

arbetssökande inte möjliggör det för henne att bidra. 

”Både jag och min familj är oroliga över situationen. Jag vill kunna hjälpa mina föräldrar               

ekonomiskt som underlättar deras vardag samt vara den stabila inkomstkällan i familjen. Jag             

vill få ett jobb och känna mig tillräcklig och just nu gör jag inte det.” Zeynab, 23 år. 

För muslimska kvinnor kan arbetslösheten innebära en förändrad livssituation och en           

förminskad chans till att etablera sig i samhället. Diskrimineringsombudsmannen (2010)          

menar att människor som tillhör en annan etnisk bakgrund, har sämre möjligheter att komma              

in på den svenska arbetsmarknaden. Bortsett från sin etniska bakgrund har även dessa             

individer en större chans till att diskrimineras utifrån sitt namn, kön och religion. Detta kan               

kopplas till den rasifiering som finns på arbetsmarknaden vilket försämrar muslimska           

kvinnors förutsättningar utifrån deras opåverkbara egenskaper. De fördomar som finns om           

muslimska kvinnor och grundar sig i de religiösa och etniska olikheterna anses hindra             

målgruppen till att etablera och anpassa sig till den rådande arbetsmarknaden. vilket är en              

följd av den social exkludering som råder för gruppen (Petersson & Davidsson, 2016).             

Foroutan (2011) belyser att muslimska kvinnor inte enbart diskrimineras utifrån religionen           

utan även baserat på faktorer som etnicitet kön och namn vilket är faktorer som faller in på                 

samtliga respondenter. Författaren menar att förutsättningarna för muslimska kvinnor skiljer          

sig i förhållande till den normativa kvinnan, då muslimska kvinnor har en mycket mindre              

chans att bli anställd för ett jobb eller klättra inom den hierarkiska ordningen i olika               

verksamheter i jämförelse med kvinnor som inte är muslim. Utifrån respondenternas           

synvinkel så framställer de social exkludering som en grund för deras situation i dagsläget.              



Den sociala problematiken leder till att grupper som muslimska kvinnor har sämre            

förutsättningar till att inkluderas i de olika samhällsarenorna. 

Laila och Khadija beskriver arbetslösheten som en uppgivenhet och en kamp som de förlorat              

mot. Båda är praktiserande muslimer och har upplevt diskriminering när de blivit tillkallade             

på arbetsintervjuer. Khadija nämner om hur hennes etniska bakgrund påverkat henne negativt            

med att integrera sig i sociala sammanhang samt att kunna få ett arbete inom yrkena som                

passar henne. 

”Jag är en nyexaminerad förskolelärare och har sökt ett flertal jobb, varit på intervjuer men               

för att jag bär slöja och kommer från Somalia så ska jag inte få ett jobb? De väljer att inte                    

kontakta mig för att jag sticker ut ifrån mängden. Jag hade inte tänkt mig vara arbetslös                

såhär länge, jag valde ju att studera vidare för att öka mina chanser i arbetsmarknaden.”               

Khadija, 26 år. 

Roth (2008) beskriver diskriminering utifrån de irrelevanta egenskaper som exempelvis en           

individs kön, hudfärg, etnicitet och religion som leder till att individen genomgår en negativ              

särbehandling. Dessa irrelevanta egenskaper kan i Khadijas beskrivning, bero på hennes           

egenskaper som skiljer sig från samhället. Att döma någon utifrån dennes etniska bakgrund,             

det vill säga, rasifiering, är något som Khadija upplevt eftersom hennes etnicitet gör att hon               

tillskrivs somliga egenskaper. Petersson & Davidsson (2016) menar att individer med en            

annan etnisk bakgrund och ett utländskt namn rasifieras på sådana grunder vilket försvårar             

dessa individers chans till att träda in på arbetsmarknaden. Författarna menar att den sociala              

exkluderingen kan förklaras genom ett förlopp som exkluderar personer från att delta i             

samhället. Ett exempel på detta förlopp kan beskrivas genom en kedjereaktion, där            

intervjupersonernas arbetslöshet har medfört att de i relation till majoritetssamhället inte           

anses vara inkluderade i samhället, samt att hälsan hos dessa individer har påverkats.             

Samtliga respondenter som vi intervjuade var från segregerade bostadsområden och hade en            

annan etnisk bakgrund samt ett begränsad sociala nätverk, vilket kan ses som ett resultat av               

den sociala exkludering som gruppen befinner sig i och som försämrar deras kontaktnätverk             

eftersom muslimska kvinnors anses vara ”de” i ett ”vi-och-de”-samhälle (Petersson &           

Davidsson, 2016).  

 



Vilka är målgruppens erfarenheter och upplevelser av diskriminering som påverkat          
deras förutsättningar på arbetsmarknaden? 
I denna del av intervjuerna berättar respondenterna om deras erfarenheter och upplevelser av             

diskriminering och hur det påverkat deras chanser till att kunna få ett arbete. Ett svar som var                 

återkommande för alla respondenter, var att de upplevt sig diskriminerade utifrån           

opåverkbara grunder exempelvis religiös tillhörighet, etniska bakgrund, samt namn. Detta          

kan komma att kopplas till den spatiala exkluderingen där de opåverkbara faktorerna som             

respondenterna diskrimineras utifrån påverkar deras förutsättningar att kunna ta del av           

samhällets institutionella möjligheter. Även förklarar respondenterna i detta kapitel olika          

scenarier de upplevt sig diskriminerade inom olika samhällsarenor som är bidragande till de             

försämrade förutsättningarna.  

Khadija och Laila som båda bär slöja hade liknande svar och upplevelser av den              

diskriminering de stött på i olika avseende samt hur det påverkat deras förutsättningar på              

arbetsmarknaden. Båda förklarar att de upplevt sig diskriminerade i flertalet intervjuer där de             

dels skickat in massiva CV som de antingen inte blivit besvarade på, eller informerats att               

arbetsgivare gått vidare med någon annan i ärendet. Även förklarar båda att de finner sitt               

religiösa ställningstagande samt sin etniska bakgrund som avgörande faktorer till anledningen           

varför de inte får de arbeten de sökt samt de intervjuer de gått på. Khadija och Laila säger att                   

deras förutsättningar är sämre än så kallade ”vanliga kvinnor” på grund av den negativa bild               

som sprids om muslimska kvinnor i media. Vilket resulterar i att samhället exkluderar dem              

utifrån okunskap samt förutfattade meningar som grundar sig på medias negativa           

rapportering av muslimer. Ett återkommande debattämne inom den svenska samhällsagendan          

är skillnaden mellan så kallade ”etniska svenskar” och avvikande minoritetsgruppers          

ojämlika förutsättningar i samhället. Enligt Serhede, et al. (2016) har olika minoritetsgrupper            

i samhället sämre förutsättningar att ta del av samhällets resurser på grund den rådande              

boendesegregationen samt gruppers etniska tillhörighet som bidrar till en försämrad social           

och socioekonomisk ställning. Vidare förklarar författaren att dessa faktorer bidrar till           

kategoriseringen av människor och skapar ett ”vi-och-de”-samhälle där de minoritetsgrupper          

som inte anpassar sig till majoritetssamhällets normer exkluderas från olika samhällsarenor           

(ibid). 



”Jag upplever att många av de intervjuer jag gått på med olika arbetsgivare är positiva till                

en början när arbetsgivaren läser mitt CV och kallar mig på intervju. Där de förmodligen               

tänker att de kan tänka sig anställa en lärare med en annan etnisk bakgrund men när de ser                  

att jag bär slöja på intervjun kan jag direkt känna av på deras blick som fäster sig på min                   

slöja att de inte komma anställa mig på grund av min religion”- Khadija, 26 år 

Mai berättar att även fast hon eller hennes föräldrar inte är praktiserande muslim så har de                

muslimska värderingar i hemmet och känner sig som muslimer. Mai förklarar att hon i              

gymnasiet gick i en skola där majoriteten av eleverna var svenskar och där de flesta hade en                 

sekulär trosuppfattning. Mai förklarar att hennes föräldrar ansåg att det var en bättre skola i               

jämförelse med de skolor som fanns i hennes invandrartäta bostadsområde. Detta gjorde            

henne till en av få elever med utländsk samt muslimsk bakgrund i sin skola och bidrog att                 

hon stack ut som främmande och annorlunda i skolan. Mia berättar vidare att hon upplevde               

att de andra eleverna hade ett passivt förhållningssätt till henne. Även att de ofta dömde               

henne utifrån förutfattade meningar utifrån vart hon bodde samt hennes etnicitet och religion             

vilket gjorde att hon och de andra eleverna med en invandrarbakgrund höll sig till varandra.               

Mia förklarar detta exempel i relation till hennes nuvarande situation som arbetssökande där             

hon känner en viss hopplöshet inför framtiden. Hon upplever att hennes chanser förmodligen             

är ännu mindre att bli accepterad på arbetsmarknaden eftersom hon redan i gymnasiet             

upplevde diskriminering. Mia menar att om hon inte kunde bli inkluderat av majoriteten i sin               

egen generation så är förmodligen sannolikheten mindre att hon skulle bli det av den äldre               

generationen som är majoriteten inom arbetsmarknaden.  

En negativ effekt av att vara bosatt i invandrartäta bostadsområden som associeras med             

kriminalitet, marginalisering, arbetslöshet samt fattigdom bidrar till att olika samhällsaktörer          

som exempelvis arbetsgivare, media, politiker och poliser skapar en negativ bild av de             

bosatta individerna i dessa områden vilket resulterar i att dessa individer exkluderas,            

diskrimineras, stigmatiseras, samt anses vara ett samhällsproblem (Social rapport, 2010).          

Många av dessa individer som är bosatta i dessa segregerade och utsatta bostadsområden vill              

kunna flytta därifrån. Dock så är de rådande förutsättningarna för individer med            

invandrarbakgrund inte de mest optimala på grund av den diskriminering och rasifiering som             

förekommer på bostadsmarknaden (Molina, 1997). Vidare menar författaren att         

bostadsmarknaden systematiskt är anpassad för att placera och hänvisa individer med           



invandrarbakgrund till bostadsområden med hög invandrartäthet. Detta kan kopplas till den           

rasifiering som finns inom bostadsmarknaden vilket bidrar till att öka samhällsklyftorna samt            

segregeringen (Neergaard, 2004). Medvetenheten av den rådande diskrimineringen som finns          

i samhället av muslimska kvinnor var alla respondenter väl medvetna om. Något som             

upprörde och bekymrade alla respondenter var den växande högerextrema fientligheten som           

främjar för rasistiska påhopp och diskriminering gentemot muslimer i allmänhet. I           

intervjuerna med Zeynab, Dilan och Nesrin berättade de att dagligen upplever diskriminering,            

som tar sig i uttryck genom olika former och kontexter. 

”Jag blir ständigt påmind att jag inte är inkluderad i det svenska samhället utifrån min               

omgivning och miljö. Jag blir dagligen matad med information och bilder av kvinnliga ideal              

som jag inte kan identifiera mig med, det känns som samhället avsiktligt ville exkluderas oss”               

– Dilan 28 år 

Nesrin som är född i Sverige berättar i intervjun att hon känner sig som både svensk och turk.                  

Svensk eftersom hon är född och uppvuxen i Sverige, turk eftersom henne föräldrar är födda               

där samt att hon har ett starkt band till sin etniska bakgrund och har vuxit upp efter turkiska                  

traditioner i hemmet. Nesrin förklarar att hon upplever att den diskriminering som hon utsätts              

för i olika samhällsarenor snarare är en motreaktion av att majoritetssamhället som inte kan              

acceptera att Sverige genomgår en globalisering som bidrar till att människor förflyttar sig             

och bildar nya gruppkonstellationer. Nesrin menar att dessa ojämlika förutsättningar som           

finns inom olika samhällsarenor försämrar hennes chanser att kunna integreras och delta i             

samhällslivet. Hon anser att inträdet på arbetsmarknaden är en avgörande förutsättning att            

kunna integreras i det svenska samhället.  

”Här i Sverige blir jag kallad svartskalle och utländsk men i mitt så kallade hemland blir jag                 

kallad för svensk. Jag tror att många invandrare som är uppvuxna i Sverige har en känsla av                 

att de  varken blir accepterade i Sverige eller så kallade hemland”-Nesrin 29 år 

Zeynab berättar att hon upplever att toleransen och acceptansen för rasistiska och            

främlingsfientliga handlingar har höjts med den politiska framgång som Sverigedemokraterna          

haft. Zeynab förklarar hur hon flertalet gånger blivit trakasserad med rasistiska kommentarer            

ute i allmänheten där ingen har tagit ställning för henne. Hon förklarar vidare att denna               

negativa utveckling är något som skrämmer henne och vet att det kan leda till att hennes                



förutsättningar som muslimsk kvinna kan bli sämre än vad de redan är speciellt i relation till                

arbetsmarknaden. 

”Vi vill inte ha såna som dig i vårt land ni muslimer är ju alla terrorister hur ska ni då kunna                     

vara odugliga för att ens kunna utföra ett arbete”- Zeynab 23 år. 

För en individ som inte har ett svenskklingande namn är chanserna för att kunna komma in på                 

arbetsmarknaden väldigt små i jämförelse med individer som har så kallade ”svenska namn”.             

Detta är på grund av den stereotypisering som finns om individer med en annan etnisk               

bakgrund vilket associeras med negativa egenskaper (Petersson & Davidsson, 2017). Vidare           

förklarar författarna att detta är en effekt av den rasifiering som förekommer på             

arbetsmarknaden vilket har resulterat i missgynnade förutsättningar samt diskriminering av          

underordnade grupper, vilket baserats på opåverkbara faktorer hos dessa individer. Khadija           

berättade att hon på grund av sitt religiösa ställningstagande att bära slöja inte blivit anställd               

av olika arbetsgivare, kan kopplas till rasifieringsteorin där man kan förklarar arbetsgivarnas            

avvisade beslut som ett resultat av den stereotypisering som finns om muslimska kvinnor i              

samhället, som därav begränsat deras förutsättningar till att kunna få ett arbete. 

Resultat från tidigare forskning visar att en bidragande faktor till den negativa bild som              

samhället har av muslimska kvinnor samt muslimer i allmänhet, är på grund av den negativa               

rapporteringen och stereotypiseringen av muslimer i media. Detta är något som           

respondenterna poängterade upprepande gånger i intervjuerna där de ansåg medias          

framställning av muslimer som den främsta orsaken till gruppens missgynnade          

förutsättningar. Media spelar en viktig roll i formandet av människors värderingar och            

levnadssätt där de har makten att kunna presentera, rapporteras, informera samt upplysa            

allmänheten om olika samhällsgrupper i relation till olika händelser och nyheter som kan             

forma allmänhetens syn på dessa grupper (Hjelmskog, 2003)  

Vilka strategier har målgruppen utvecklat för att förbättra deras aktuella situation på            
den svenska arbetsmarknaden? 
I detta kapitel berättar respondenterna om vilka strategier de utvecklat för att underlätta samt              

förbättra sina förutsättningar att kunna få ett arbete i framtiden. Även har de fått möjligheten               

att förklara olika omständigheter som de anser är barriär för deras inträde på arbetsmarknaden              



samt hur de handskas med dessa barriärer. Ytterligare i detta kapitel har de fått svara vilka                

åtgärder de anser att samhället kan göra för att förbättra deras förutsättningar.  

Dilan berättar att hon tidigare arbetade med barnpassning för olika familjer som hon kände              

men att det bidrog till att hon saknade rutiner i sitt liv, eftersom det inte fanns några fasta                  

arbetstider. Detta gjorde att hon inte kunde planera sina dagar då hon kunde bli tillfrågad med                

kort varsel, vilket hon menade var en orsak till att hon sa upp sig. Hon menar att bristen på                   

struktur i vardagen fortfarande är en anledning till hennes nuvarande situation. Dilan förklarar             

att hon idag har ändrat sin inställning till arbetsmarknaden och är villig att ta vilket jobb som                 

helst bara för att kunna få strukturerad vardag och en inkomst som kan stabilisera hennes liv                

samt leva upp till förväntningarna som familjen har. 

Zeynab är medveten om hur hennes arbetslösa situation har påverkat familjen då hon märkt              

hur hennes föräldrar agerar när de ser att Zeynab inte har någon sysselsättning om dagarna.               

Hon vet själv att hennes arbetslösa situation inte kommer att gynna henne i framtiden och att                

det är något som hon måste hitta lösningen på. Enligt Zeynab kan det vara bra att börja med                  

att sänka sina ambitionsnivåer i sitt arbetssökande. 

”För mig är det viktigaste att bara komma in på arbetsmarknaden, jag förstår att jag måste                

utöka mitt sökande efter ett arbete. Det kommer inte att gå annars.” – Zeynab, 23 år. 

Mai berättar om att hon studerat engelska för att öka sina chanser till arbeten inom handel och                 

turism samtidigt som hon menar att det har varit svårt att få ett arbete eftersom hon saknar                 

erfarenheten som krävs. Hon tycker att hon har sänkt sina krav för att få en anställning och                 

menar att hon är villig att ta vilket arbete som helst. Det som Mai understryker är att hon är                   

missnöjd med kommunens insats och menar att hon talar för andra kvinnor i samma situation,               

att det önskas fler åtgärder som förbättrar muslimska kvinnors förutsättning på           

arbetsmarknaden. Hon nämner dessutom att hon är medveten om hur media kan komma att              

påverka synen på de segregerade områdena som enligt Mai, inte avspeglar den sanna             

verkligheten. 

”Ja, jag tycker att media har en påverkan, människor följer media och tolkar det som visas                

som de vill. Det är det som är problemet. Jag har det bra, där jag bor. Det finns inget tvivel                    

om den saken. Jag vill bara att människor ska kunna se verkligheten i områdena som media                

visar men då måste ju såklart media visa en neutral bild av dessa områden.” Mai, 22 år. 



Enligt Neergaard (2004) har underordnade grupper som exempelvis muslimska kvinnor,          

sämre förutsättningar och får det svårare att träda in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen            

har på uppdrag från Regeringen, att redogöra hur de uppmärksammar sociala utsatta gruppers             

exkludering från arbetsmarknaden samt hur de på en strukturell nivå förebygga denna            

negativa utvecklingen (Regeringen, 2017). En specifik grupp som dessa åtgärder riktas mot är             

de utrikesfödda kvinnorna, för att kunna öka sysselsättningen för dessa kvinnor. Dessa            

satsningar från Arbetsförmedlingen kan underlätta och förbättra situationen för de muslimska           

kvinnorna och samtidigt öka deras förutsättningar för att få ett arbete. 

Både Laila och Dilan har haft det svårt att få ett arbete och de betonar att de på grund av sina                     

förutsättningar, exkluderas från att ta del av samhällets resurser i förhållande till ”etniska             

svenskar”. Laila menar att svårigheten av att få ett arbete har att göra med att hon bär slöja,                  

som hon anser har lett till att hon blivit hemskickad utan någon framgång i arbetssökandet. 

”Jag vet ju att jag inte får ge upp, det gäller att fortsätta kämpa. Hur många gånger har jag                   

inte gått på intervjuer och fått gå hem med förhoppningen om att de kommer att kontakta                

mig.” – Laila, 30 år. 

Khadija har varit arbetslös under en lång period där hon nu känner att hon måste ta tag i                  

situationen. Hon berättar att hon gärna vill flytta till en annan stad för att börja om på nytt och                   

få nya sociala kontakter som kan utöka hennes chanser till att komma in på arbetsmarknaden,               

dock förklarar hon att möjligheterna för henne att flytta inte är de mest optimala. Även               

Zeynab vill flytta från sitt område men hävdar att hennes ansvar för familj och småsyskon               

håller henne tillbaka. 

”Mitt mål är ju att vara självständig och det blir jag endast om jag får ett jobb. Det kommer                   

att ta ett tag innan jag uppnått mitt mål. Ingen ska ju behöva flytta för att kunna få ett                   

arbete.” – Zeynab, 23 år. 

Det påvisas tydligt hur respondenternas upplevelser av arbetslöshet har påverkat deras livsstil            

då några utav respondenterna menar att deras familjer har gått igenom mycket för att              

underlätta sina barns framtid. De anser att föräldrarna gjort tillräckligt för att öka             

förutsättningarna då de kommit till Sverige med förhoppningen om att framtiden kommer att             

bli bättre. Respondenterna menar att det krävs mycket från allmänheten att kunna ändra den              



negativa bild som finns av den muslimska kvinnan och samtidigt integrera gruppen för en              

ökad delaktighet i samhället. 

Diskussion 
Resultatet i denna studie kan inte generaliseras på alla muslimska kvinnor i Sverige, dock tror               

vi att många muslimska kvinnor i Sverige kan identifiera sig med respondenternas svar.             

Några centrala teman som respondenterna har lyft fram i intervjuerna är exkludering,            

diskriminering samt medias negativa påverkan. Resultatet i studien visar även att           

respondenterna upplevt sig diskriminerade utifrån faktorer som religion, etnicitet, kön,          

utseende, tilltalsnamn och bostadsområde, vilket har bidragit till en större förståelse för hur             

de rådande förutsättningarna har påverkat gruppen både utifrån en ekonomisk och social            

kontext samt även avseende deras fysiska och psykiska hälsa, samt vilka strategier de             

utvecklat för att handskas med sin nuvarande situation på arbetsmarknaden.  

Vår första frågeställning syftade till att få en ökad förståelse för hur respondenterna ser på sin                

aktuella situation i relation till arbetsmarknaden. Detta påvisades genom att den arbetslöshet            

som var rådande för samtliga respondenter bidrog till en upplevelse av otillräcklighet,            

oduglighet, samt en maktlöshet avseende att kunna förändra sin aktuella situation. De visade             

sig inte ha förmåga och möjlighet att kunna bidra ekonomiskt till sina hushåll, vilket de               

upplever som stressande och påfrestande. Resultatet visar på att respondenternas upplevelse           

av maktlöshet och exkludering har en stark förbindelse till de ekonomiska förutsättningar            

som råder för dessa individer. Validiteten i resultatet styrks genom tidigare forskning som             

visar på att de aktuella omständigheterna som finns för gruppen har en negativ påverkan på               

gruppens ekonomiska och sociala förutsättningar och bidrar till en upplevelse av maktlöshet            

inför framtiden. Resultatet tydliggjorde även att respondenterna har en svag relation till            

arbetsmarknaden, där de upplever att relationen är ensidig eftersom de gjort allt i sin makt för                

att på något sätt kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, men att de kontinuerligt               

blir avvisade. De förklarar detta avvisandes samband med sina opåverkbara egenskaper. De            

poängterar även sin relation till Arbetsförmedlingen, vilken de anser ska vara den myndighet             

som ska främja deras väg in på arbetsmarknaden. Emellertid upplever de flesta av             

respondenterna sig snarare vilseledda avseende Arbetsförmedlingens stöd eftersom detta inte          

är individanpassat utifrån den sökandes egenskaper och kompetens. Respondenterna betraktar          



Arbetsförmedlingen mer som en selektiv myndighet som saknar både verktyg och resurser för             

att kunna hjälpa de olika minoritetsgrupper som är exkluderade från arbetsmarknaden.  

Under frågan ”Vilka är målgruppens erfarenheter och upplevelser av diskriminering som           

påverkat deras förutsättningar på arbetsmarknaden?”, fick vi en större inblick i hur            

respondenterna själva upplever den diskriminering som de utsätts för på arbetsmarknaden           

samt i andra samhällsarenor och hur denna diskriminering påverkar deras förutsättningar att            

kunna få ett arbete. Resultatet visade att den diskriminering som respondenterna upplevde            

inte endast kunde förklaras utifrån en bidragande faktor, exempelvis gruppens religiösa           

ställningstagande, utan snarare var en effekt av ett antal faktorer där religion, etnicitet, kön              

och tilltalsnamn påverkar förutsättningarna ur ett intersektionellt perspektiv som förstås bäst i            

relation till rasifieringsteorin. Teorin tydliggör för oss att den rådande diskrimineringen för            

målgruppen inte endast kan ses ur enbart ett perspektiv, utan grundar sig på flertalet barriärer               

vilka försämrar deras förutsättningar ur ett intersektionellt perspektiv där faktorer som kön,            

religion, etnicitet och tilltalsnamn är centrala för de missgynnade förutsättningarna. Detta           

leder vidare till ett ”vi- och-de”-samhället där avvikande grupper anses vara ”de” och därför              

exkluderas från samhället utifrån olika kontexter.  

Ett återkommande svar på varför respondenterna upplever att det finns en negativ bild i              

samhället av muslimska kvinnor var medias rapportering om gruppen. Respondenterna          

förklarade att de inte anser att media ger en neutral och rättvis bild av muslimer till                

allmänheten, vilket är en bidragande faktor till den fientliga bilden som finns om gruppen i               

Sverige samt i övriga i Europa. Vidare förklarar de att denna vinklade rapportering av              

muslimer försvårar deras integrering då samhället blir exponerat för den extrema bilden av             

muslimer, vilket bidrar till att muslimer exkluderas från samhällsdeltagandet. Resultatet från           

respondenternas svar är i linje med tidigare forskning. Hjelmskog (2003) betonar hur media             

bidrar till den fientliga bilden av muslimer.  

Vår sista frågeställning syftade till att få en helhetsbild av hur målgruppen utvecklat strategier              

för att underlätta samt förbättra sina förutsättningar beträffande den aktuella situation som            

arbetslös. Resultatet visade att de strategier som samtliga respondenter hade utvecklat utgick            

från deras upplevelser och erfarenheter av diskriminering samt hur deras nuvarande situation            

såg ut och vad de kunde göra för att förbättra sina föutsättningar på arbetsmarknaden. Vissa               

respondenter hade sänkt sina ambitioner i arbetssökandet endast för att kunna komma ut ur              



den arbetslöshet de befinner sig i. Andra hade strukturerade rutiner i sin vardag för att på så                 

sätt kunna vara mer effektiva i sitt arbetssökande. En av respondenterna hade även börjat              

undersöka möjligheten att flytta till en annan stad för att därigenom öka sina möjligheter i               

arbetssökandet. Respondenternas vardagsstruktur och rutiner varierade, där vissa dagligen         

besökte Arbetsförmedlingen för att söka arbete medan andra endast använde sig av sitt             

nätverk då de ansåg att Arbetsförmedlingen inte var till någon hjälp för dem. Samtliga              

respondenter uttryckte en benägenhet att sänka sina krav för att därigenom kunna få ett arbete               

eftersom deras fokus låg på att komma in på arbetsmarknaden och uppnå ordning i livet.               

Tidigare forskning påvisar att det i nuläget finns tydliga skillnader beträffande hur vissa             

grupper i samhället exkluderas från att på lika villkor nyttja samhällets resurser, och detta på               

grund av att deras yttre faktorer avviker från normen. Dessa samhällsgrupper bör kunna             

behålla sina etniska och kulturella särarter och samtidigt kunna integreras i           

majoritetssamhället. 

Diskussion av metodval 
För vår studie som syftade till att undersöka målgruppens egna upplevelser och erfarenheter             

av deras rådande förutsättningar på arbetsmarknaden föreföll den kvalitativa         

forskningsmetoden vara bäst lämpad. Trots att den kvalitativa metoden hjälper oss att förstå             

respondenternas upplevelser och erfarenheter på ett djupare plan har den ändå sina nackdelar             

då den inte möjliggjorde för oss att kunna tillämpa resultatet på en större population eftersom               

vårt urval endast utgjordes av sex respondenter. Något som hade varit intressant vore att              

upprepa samma typ av studie på en större population och undersöka huruvida liknande             

resultat kan erhållas, vilket kan bidra till en ökad förståelse för muslimska kvinnors             

exkludering från arbetsmarknaden.  

Slutsats  
I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras utifrån syftet och             

frågeställningarna samt studiens teoretiska perspektiv. Syftet med studien har varit att           

undersöka muslimska kvinnors egna upplevelser av sina förutsättningar inom den svenska           

arbetsmarknaden. Studiens frågeställningar har varit “Hur ser målgruppen på sin nuvarande           

situation inom arbetsmarknaden?”, “Vilka är målgruppens erfarenheter och upplevelser av          

den diskriminering som påverkat deras förutsättningar på arbetsmarknaden?” och “Vilka          

strategier har målgruppen utvecklat för att förbättra sin aktuella situation på den svenska             



arbetsmarknaden?”. Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genom innehållsanalys         

med en hermeneutisk ansats. Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetodik och            

frågeställningarna besvarades genom semistrukturerade intervjuer med ett narrativt inslag. 

En summering av studiens resultat och analys visar att respondenterna ser inträdet på             

arbetsmarknaden som en avgörande förutsättning för att de ska kunna inkluderas och            

integreras i samhället, vilket bäst kan förstås i relation till teorin om social exkludering. De               

missgynnande förutsättningarna som råder för muslimska kvinnor på arbetsmarknaden en          

följd av den rasifiering som förekommer i samhället och påverkas av flertalet faktorer vilka, i               

sin tur är opåverkbara. Exempel på detta kan vara individens etnicitet, religion, hudfärg,             

hårfärg och tilltalsnamn. Muslimska kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden har         

länge motarbetats utifrån ett arbetsmarknadspolitisk förhållningssätt, vi anser att det är           

snarare bör åtgärdas utifrån en social kontext där gruppens delaktighet i samhället stärks samt              

att den fientliga bilden som finns om gruppen i samhället motarbetas, detta eftersom både              

fientligheten och fördomarna om gruppen har djupa rötter i vår samhällsstruktur. Vi anser             

således att problematiken inte grundar sig i arbetsbrist utan snarare den rasifiering och             

diskriminering som föreligger på arbetsmarknaden och andra samhällsarenor vilken är          

bidragande till den underrepresentation som råder av gruppen på arbetsmarknaden.  

Vidare visade resultatet i studien att muslimska kvinnor är en påfallande utsatt            

minoritetsgrupp i samhället som missgynnas utifrån aspekten lika villkor och förutsättningar i            

förhållande till majoritetssamhället beträffande alla ekonomiska och sociala avseenden.         

Respondenterna befann sig i både en social och ekonomisk utsatthet då de varken har sociala               

relationer eller ekonomiska förutsättningar för att kunna tillgodose sina intressen och behov.            

Studien visade även att samtliga respondenter har upplevt diskriminering i relation till            

arbetsmarknaden baserat på deras religion, etnicitet, kön och tilltalsnamn, vilket även styrks            

av den tidigare forskning som berörts i studien då respondenternas svar överensstämmer med             

resultaten från denna. 

Validiteten av studiens resultat styrks genom tidigare forskning, där resultatet är i linje med              

den tidigare forskningens. Varje respondent har under intervjuerna på något sätt styrkt den             

tidigare forskningen i sina svar. Ett återkommande svar bland respondenterna under           

intervjuerna var medias negativa rapportering om gruppen, vilket de själva tror är en             

bidragande faktor till deras sämre förutsättningar. Även medvetenheten om den rådande           



diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden gällande gruppen nämns, vilket även          

styrks av den tidigare forskningen.   

Förslag på framtida forskning 
Ämnesområdet muslimer och islam är ett synnerligen brett ämne som kan undersökas ur ett              

flertal perspektiv. Ett forskningsområde som skulle vara intressant att undersöka är skillnaden            

i upplevelse av diskriminering mellan konverterade muslimer med en etnisk svensk bakgrund            

och icke-konverterade muslimer med annan etnisk bakgrund, detta för att undersöka           

eventuella skillnader i den diskriminering som grupperna upplever. En annan aspekt som            

skulle vara intressant att forska kring är hur mottagandet av muslimska kvinnor ser ut och på                

vilket sätt Sverige möjliggör integration för denna grupp. Denna forskning skulle kunna bidra             

till en ökad förståelse för hur Sverige möjliggör för gruppen att bevara sin religiösa identitet               

samtidigt som de integreras i samhället.  

Befintlig forskning inom det aktuella ämnet är främst av kvantitativ karaktär och heller inte              

genomförd i modern tid. Den är även främst inriktad på unga vuxna i allmänhet och att dessa                 

står utanför arbetsmarknaden. Forskningen påvisar den rådande diskrimineringen på         

arbetsmarknaden och vid rekryteringsprocessen, men den brister beträffande forskningen om          

unga vuxna med utländsk bakgrund. Därför upplever vi att det behövs mer forskning inom              

området med specifikt fokus på unga vuxna med utländsk bakgrund, men även utifrån ett              

genusperspektiv. Det skulle därför vara intressant att genomföra vidare forskning och studier            

om män med utländsk bakgrund, och deras utsatthet på arbetsmarknaden med fokus på den              

diskriminering som förekommer inom olika samhällsarenor. Detta finner vi intressant då män            

med utländsk bakgrund utgör en stor minoritetsgrupp där arbetslösheten är hög. Eftersom            

urvalet i denna studie har gjorts med bekvämlighetsurval skulle det vara intressant ifall en              

bredare undersökning utifrån urvalspopulation görs med hjälp av fokusgrupper och          

intervjuer. Både män med utländsk bakgrund och den rådande diskrimineringen behöver           

diskuteras och göras till ett ämne som tas på större allvar. Det kan även vara relevant att                 

diskussioner förs om möjliga åtgärder för problematiken med diskrimineringen på          

arbetsmarknaden. 
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Bilagor 
Intervjumall 
  

Aktuell situation, tidigare arbetserfarenheter, utbildning  

● Hur gammal är du och vart är du född? 
● Berätta om din nuvarande situation i relation till bostadsområde, familj,          

sysselsättning, utbildning och ekonomi? 
● Hur ser dina arbetes och utbildningserarenheter ut? 
● Berätta om dina framtidsplaner och hur du tänker att du vill förändra din nuvarande              

situation. 
● Hur ser du på dina förutsättningar som muslimsk kvinna i förhållande till            

arbetsmarknaden?  

Ekonomisk situation och hälsa 

● Hur påverkar din nuvarande situation på arbetsmarknaden din fysiska och psykiska           
hälsa? 

● Upplever du att din hälsa påverkas negativt av din situation som arbetslös? 
● Hur upplever du att samhällets institutioner hjälper dig i din aktuella position?  
● Hur upplever du att din ekonomiska situation påverkat ditt liv? 
● Upplever du att din aktuella situation begränsar dig i samhällslivet? 

Hur påverkas individen av de rådande förutsättningarna på arbetsmarknaden 

● Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
● Hur länge har du varit arbetslös? 
● Har du via arbetsförmedlingen hitta korttidsarbeten eller praktikplatser? 
● Hur upplever du arbetsförmedlingens arbetsmetoder i hjälpen för ditt arbetssökande? 
● Om chanserna för att få ett arbete var större i en annan stad skulle du kunna tänka dig                  

att flytta? 
● Varför tror du det är svårare för en muslimsk kvinna att få ett arbete i förhållande till                 

en så kallad ”Svensk kvinna”? 
● Tror du att din religion minskar dina chanser att få ett arbete? 
● Har du upplevt dig diskriminerad på arbetsmarknaden någon gång?  

  

Hur ser individens erfarenheter ut i arbetssökandet 

● Har du eller är du inskriven på arbetsförmedlingen? Om jag hur länge? Om nej              
varför? 



● Vilka personliga egenskaper tror du påverkar dig negativt för dina chanser i            
arbetssökande? 

● Hur ofta söker du arbeten och hur säker du arbeten? 
● Om du har varit på arbetsintervjuer hur har du blivit bemött? 
● Vilka arbeten inriktar du dig på att söka? 
● Tror du att din religion, etnicitet, kön eller namn minskar dina chanser att kunna få ett                

arbete? 
●   

Vilka strategier har respondenten utvecklat för att förbättra sina chanser på           
arbetsmarknaden och handskas med aktuella situation  

● Hur hanterar du din situation som arbetslös? 
● Finns det några specifika rutiner du har för att underlätta din vardag? 
● Har du andra bekanta som befinner sig i samma position som dig? ’ 
● Vad gör du på egen hand för att öka dina chanser till arbete? 
● Hur ser ditt kontaktnätverk ut? 
● Finns det individer i ditt kontaktnätverk som arbetar? Tar du hjälp av de i ditt               

arbetssökande? 

 


