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The aim of this study is to investigate how women who came to Sweden as unaccompanied 

children experienced their entry into the Swedish labor market based on six qualitative 
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1.  Inledning 

 

Sverige är ett av de länder i Europa som har mottagit flest ensamkommande barn det senaste 

decenniet, både absolut sett men även i relation till Sveriges folkmängd. Definitionen av 

ensamkommande barn är enligt Socialstyrelsen “...ett barn under 18 år som vid ankomsten till 

Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare” (Socialstyrelsen, 2016, s. 

9). Majoriteten av de ensamkommande barnen är och har varit pojkar. En tänkbar anledning 

till den ojämna könsfördelningen kan vara att pojkar i högre grad flyr från tvångsrekrytering 

till militärtjänst och en annan att flickor i högre grad än pojkar utsätts för faror under 

flyktvägen (Celikaksoy & Wadensjö, 2017). 

 

EKB (ensamkommande barn) har uppmärksammats i den migrations- och 

arbetsmarknadspolitiska debatten i Sverige, vilket tros bero på en oro för EKBs etablering i 

utbildning och på arbetsmarknad och att detta skulle vara betungande för Sveriges ekonomi- 

och välfärdssystem (Hedlund, 2018). Hedlund (2018) beskriver en oro för EKBs etablering på 

arbetsmarknaden och Darvishpour och Westin (2015) problematiserar att Sverige tillhör de 

OECD-länder (Industriländernas organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling) som 

har lägst sysselsättningsgrad bland invandrare. 

 

Gericke, Burmeister, Löwe, Deller och Pundt (2018) visar att integration på arbetsmarknaden 

är ett av de viktigaste målen både på individ- och samhällsnivå, dels för att minska beroendet 

av välfärdsstöd och dels för att det har betydelse för individers välmående. Olofsson och 

Panican (2013) problematiserar att etableringsfasen för ungdomar på arbetsmarknaden har 

blivit mer utdragen och att långvarig arbetslöshet kan leda till utanförskap. Likaså Bremberg 

(2013) skriver att bristande tillgång till arbetsmarknaden eventuellt kan leda till socialt 

utanförskap och psykisk ohälsa. Samtidigt skriver Hedlund (2018) att EKB kan ses som en 

tillgång på den svenska arbetsmarknaden eftersom de huvudsakligen tar okvalificerade 

arbeten som de unga vuxna födda i Sverige inte vill ha och att oron som finns inom 

migrations- och arbetsmarknadspolitiska debatten i Sverige därför inte alltid är befogad. 
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Även om det råder delade meningar gällande EKBs etablering på arbetsmarknaden, kan 

området förstås som komplext. De svårigheter EKB möter i det nya landet bör tas på allvar då 

utlandsfödda generellt har större svårigheter än svenskfödda att fullborda skolgång och 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (Olofsson & Panican, 2013). 

 

Gericke et al. (2018) visar att nätverk och kontakter utanför sin egen etniska tillhörighet är 

betydelsefulla för etablering på arbetsmarknaden. Teorier om socialt kapital kan med fördel 

användas för att förstå betydelsen av relationer med människor som har samma ursprung och 

erfarenhet, såväl som med människor som har annat ursprung och erfarenhet. Dessa skilda 

sociala nätverk kan ge tillgång till olika samhällsresurser (Rønning & Starrin, 2011). 

 

Celikaksoy och Wadensjö (2017) belyser att EKB till stor del är sysselsatta i arbete eller 

studier några år efter ankomsten till Sverige, men att det finns en skillnad i 

sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män. Männen är oftare i arbete än kvinnorna, vilket 

skulle kunna förklaras med att kvinnor i högre grad studerar än män. Författarna menar att 

skillnaden inte enbart kan förklaras med denna faktor då kvinnor i större utsträckning varken 

arbetar, studerar, praktiserar eller arbetstränar. Andelen i arbete ökar i takt med vistelsetid i 

Sverige, men skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår. 

 

Då integrering på arbetsmarknaden är betydelsefull både på individ- och samhällsnivå kan det 

vara intressant att utforska hur kvinnor som kommit som EKB upplevt sitt inträde på den 

svenska arbetsmarknaden. Dels för att ökade kunskaper och förståelse kan bidra till en 

jämställdhet mellan kvinnor och män och dels för att motverka socialt utanförskap. 

Förhoppningsvis bidrar studien till fördjupade kunskaper inom socialt arbete gällande 

ensamkommande flickors egna upplevelse och bild av vad som är, och har varit, betydelsefullt 

för deras inträde och etablering på arbetsmarknaden. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka relationer, nätverk och strategier kvinnor, som vid 

ankomsten till Sverige var EKB, anser har varit betydelsefulla för deras inträde och etablering 

på den svenska arbetsmarknaden. 
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1. Vilka relationer har varit betydelsefulla för inträde och etablering på den svenska 

arbetsmarknaden för kvinnor som kommit till Sverige som EKB? 

2. Vilken betydelse ges sociala nätverk i relation till den svenska arbetsmarknaden? 

3. Vilka strategier har kvinnorna använt sig av för att ta sig in och fram på den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

 

 

2.  Forskningsöversikt  

 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Inledningsvis redogörs för 

sökprocessen och därefter sammanställs tidigare forskning utifrån rubrikerna: Att få rätt stöd, 

Betydelsen av nätverk, Socialt kapital samt Faktorer som påverkar inträdet på 

arbetsmarknaden. Avslutningsvis sammanfattas forskningsområdet, där vi även kort 

reflekterar kring vår studies betydelse. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Vi har valt att söka och fokusera på de delar av forskningsfältet som berör teman vi finner 

relevanta och därför är denna forskningsöversikt inte heltäckande. För att få en förståelse och 

se eventuella samband mellan mottagandet i Sverige, det sociala arbetets betydelse, och EKB 

förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden har vi sökt forskning kring hur EKB 

upplever första tiden i Sverige och vad de anser vara betydelsefullt. Vidare sökte vi efter 

studier kring nätverk och betydelsefulla relationer för EKB. Slutligen sökte vi efter studier 

kopplat till arbetsmarknad och socialt kapital, både relaterat till EKB och flyktingar, för att få 

en uppfattning av vad forskningen lyfter som viktigt. 
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Den forskning vi tar upp har mestadels varit kvalitativ, några har varit i kombination med 

kvantitativ metod och enstaka har varit renodlad kvantitativ metod. Den del av forskningen vi 

funnit relevant har varit peer rewied. Flertalet av studierna har behandlat förhållanden i 

Sverige men vi har även inkluderat internationell forskning vi funnit relevant. 

 

2.2 Sökprocessen 

 

Vi har främst använt oss av Stockholms Universitets egna söksystem, men också av DIVA, 

Scopus och Google Schoolar. De sökord som gav relevant resultat kopplat till att få rätt stöd 

var: ensamkommande flyktingbarn och socialtjänsten, ensamkommande barn, 

ensamkommande flickor. På engelska: unaccompanied girls. Resultat för att få ökad kunskap 

kring nätverk och socialt kapitalt var: socialt kapital, utanförskap och social exkludering. På 

engelska: social capital, social capital and refugees, social capital theories and 

unaccompanied minors. Gällande studier som berörde arbetsmarknad sökte vi på: 

 ensamkommande barn och arbetsmarknad, arbetslöshet. På engelska: refugee and labor 

market, unemployment och labor market. Eftersom vi hade svårt att hitta studier som inte 

behandlade EKB och flyktingar som en homogen grupp sökte vi även på refugee women men 

hittade dessvärre ingen studie som vi kunde använda. När vi sökte kombinerade vi de olika 

sökorden genom att exempelvis skriva or eller and.  Vi har även hittat relevanta studier i 

referenslistor från vetenskapliga artiklar, studentlitteratur och andra C-uppsatser. 

 

2.3 Att få rätt stöd 

 

Herz och Lalander (2017) har i sin etnografiska studie följt 23 EKB under ett år för att se vad 

de har att säga om sin sociala situation och vardag. Studien visar på en skillnad i att antingen 

ha stöd från pålitlig personal och lärare eller att sakna detta, och hur denna ytterlighet 

påverkar känslan av kontroll över sin egen situation, motivation och det egna drivet. Likaså 

visar Celikaksoy och Wadensjö (2017) i sin studie att många EKB trots påverkan av 

traumatiska händelser visar påfallande styrka och förmåga att klara att leva i det nya landet 
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om de får rätt stöd och chans att utvecklas. Gemensamt för de båda studierna är att stöttande 

och närvarande personal har betydelse för EKB på flera nivåer. 

 

Den första tiden i det nya landet har betydelse för EKB, bland annat påverkar mottagnings- 

och migrationsprocessens genomförande och utgång EKBs välmående. Personer som EKB på 

ett eller annat sätt har regelbunden kontakt med, såsom exempelvis boendepersonal och god 

man, har en inverkan på språkinlärning och ungdomens förståelse för det svenska samhället 

(ibid). Samtidigt som vi kan förstå att mottagandet har stor betydelse för EKBs integrering 

och psykiska hälsa, problematiserar Darvishpour, Morell, Månsson, Mahmoodian och Hoppe 

(2018) i en sammanfattande arbetsrapport att brist på kunskap gällande mottagandet och 

EKBs behov medför krockar mellan myndigheter, nyanlända barn och berörda personer då 

förväntningar och uppfattningar kring ansvarsfördelningen om vem som gör vad är otydliga. 

Samverkan lyfts som ett sätt för att öka personalens kunskap och engagemang över 

verksamheten kring EKB. 

 

I en studie med syftet att undersöka upplevelsen av mottagningsprocessen för 13 EKB i 

Sverige, problematiseras att barnen ges en del möjligheter i Sverige men att det å andra sidan 

finns strukturella begränsningar (Gustavsson, Fioretos & Norström, 2012). Författarna 

påpekar att en känsla av maktlöshet kan uppstå som en följd av att ha blivit omhändertagen av 

vård- och omsorgsprogram (det svenska välfärdssystemet) som å ena sidan förespråkar 

självständighet men å andra sidan inte helt fullt har tillit till att dessa barn besitter förmåga att 

hantera självständigheten (ibid). Dessutom lyfter Gustavsson (2015) att mottagningssystemet 

har ett ensidigt perspektiv där samhället ska förse de minderåriga med kompetens och 

möjlighet att lära sig bland annat svenska och om det svenska samhället. EKB ses som å ena 

sidan en tonåring som har samma behov som svenska tonåringar, å andra sidan som kulturellt 

annorlunda med behov av stöd för att formas till att passa in i det svenska samhället. Dessa 

skilda perspektiv riskerar att passivisera EKB. För att kunna bli självständig, menar 

författaren, behöver EKB förberedas och ses ur båda perspektiven. Dels som en ung människa 

med allt vad det innebär och dels som en individ med ett bagage som behöver tas om hand av 

vuxna som kan systemet och kan ge speciellt stöd. 

 

I en slutrapport av Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson och Wimelius (2014) redovisas 

huvudresultaten från ett forskningsprojekt som ämnat undersöka hur samhällets insatser 

fungerat för EKB i Umeå. Resultaten visar bland annat på att det råder en motstridig syn på 
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EKBs behov mellan olika aktörer, såsom boendepersonal, gode män och lärare. Å ena sidan 

framhålls att det ställs för låga krav på ungdomarna och att EKB borde få ta större ansvar för 

sin situation och framtid, å andra sidan menar man att det ställs för höga krav då EKB 

förväntas genomgå utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden på samma premisser som 

svenska ungdomar. Utifrån samtliga studier (Gustavsson et al., 2012; Gustavsson, 2015 och 

Eriksson et al., 2014) kan vi tyda en dissonans mellan att EKB å ena sidan ses som oförmögen 

av olika aktörer vilket resulterar i att tillräckliga krav inte ställs, å andra sidan som 

ansvarstagande självständiga individer vilket resulterar i att orimliga krav ställs. Dessa 

motsättningar kan leda till att EKB riskerar att inte få det stöd som behövs då det inte råder en 

enhetlig syn inom det svenska mottagningssystemet. Det går inte att bortse från att bristande 

stöd skulle kunna påverka inträdet på arbetsmarknaden. 

 

2.4 Betydelsen av nätverk 

 

Migrationsforskning har visat på betydelsen av sociala nätverk för att få tillgång till både 

nödvändigt praktiskt och känslomässigt stöd för att mildra social- och ekonomisk exkludering 

i mottagarlandet (Celikaksoy & Wadensjö, 2017). Bjerneld, Ismail och Puthoopparambil 

(2018) följer en grupp på 12 somaliska flickor i syfte att undersöka deras upplevelse av 

integrering till det svenska samhället. Kvinnorna intervjuades två decennier efter ankomst till 

Sverige. Studien pekar på viktiga faktorer för att känna sig välkommen i det nya landet samt 

för känsla av trygghet och välmående.  Framträdande var betydelsen av att kunna lita på 

personal och andra vuxna. Flickorna betonade vikten av känslomässigt stöd och att personalen 

lyssnade och tröstade dem vid behov. Vidare menar författarna att kamratskap är en 

dimension som är en viktig del i en lyckad integrering, både relationer med personer samma 

ursprung och erfarenhet samt med svenskar för att stärka känslan av att vara integrerad. Även 

Hopkins och Hill (2010) argumenterar för nödvändigheten att EKB får stöd och möjlighet att 

bygga upp ett nätverk och socialt stöd. Studien lyfter att tjänstemännen tyckte det var viktigt 

att barnen träffade vänner och såg en fara med att de isolerade sig. 

 

Gericke et al. (2018) har genomfört en kvalitativ studie där man har intervjuat 36 syriska 

flyktingar i syfte att undersöka hur socialt kapital används för att integreras på 

arbetsmarknaden. Respondenterna i studien har tillsvidare- eller timanställning. 
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Anställningarna kunde vara inom bygg-, vård- eller servicesektorn. Även denna studie lyfter 

fram faktorer som nätverk och kontakter med andra än sina landsmän som betydelsefulla. 

Samtidigt som det är tydligt att relationer och nätverk är betydelsefulla problematiserar 

Hedlund (2018) att dessa faktorer kan vara utmanande för EKB att tillgodose sig och att de 

kontakter som knyts oftast är inom skolan, barnets boende och sociala relationer med 

landsmän. Andra sociala kontakter och sammanhang kan vara svåra att hitta och detta i sig 

kan tänkas utgöra en begränsning för EKB i deras framtida etablering på arbetsmarknaden. 

Liknande resultat finner vi i Behouti (2008) som undersöker vilka strategier invandrare och 

svenskar använder för att hitta arbete. I studien framhålls att avsaknad av tillgång till socialt 

nätverk med värdefulla resurser kan vara en av orsakerna till att flyktingar inte i samma 

utsträckning som svenskar befinner sig på arbetsmarknaden.  Gericke et al. (2018) och 

Hedlunds (2018) tolkningar samstämmer med Behouti (2008), även om Behouti tillägger att 

nätverk inte betalar sig lika bra för invandrare som för svenskar och att kvinnor dessutom 

befinner sig i en ännu sämre position då deras nätverk i mindre utsträckning innefattar 

arbetsrelaterade kontakter. Denna problematisering överensstämmer med resultaten i 

Celikaksoy och Wadensjö (2018) där det betonas att ensamkommande flickor, i jämförelse 

med ensamkommande pojkar och flickor som kommit tillsammans med sina föräldrar, har 

svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och att detta kan härledas till flickornas bristande 

nätverk. 

 

2.5 Socialt kapital 

 

Gericke et al. (2018) visar i sin studie att överbryggande socialt kapital är användbart för att 

integreras på arbetsmarknaden och då med möjlighet att få tillgång till arbeten som motsvarar 

de förkunskaper och utbildning flyktingar har med sig från hemlandet. Överbryggande socialt 

kapital är relationer och nätverk med människor som har annan bakgrund och erfarenhet. 

Sammanbindande socialt kapital leder i större utsträckning till lågstatusyrken. 

Sammanbindande socialt kapital är relationer med människor med samma ursprung och/eller 

erfarenhet. Flyktingar är dock inte en homogen grupp vilket betyder att flyktingar, precis som 

svenskar, tillhör olika sociala grupper och därför är socialt kapital ojämlikt fördelat även inom 

denna grupp. Utifrån detta kan tänkas att socialt kapital kan vara en resurs i ensamkommande 

flickors integrering och etablering på den svenska arbetsmarknaden. Vidare beskriver Gericke 



13 

 

et al. (2018) att sammanbindande socialt kapital bestående av ett starkt nätverk av 

familjemedlemmar och landsmän i samma situation kan vara begränsande, medan ett 

överbryggande socialt kapital är mer gynnande för att få större tillgång till arbetsmarknaden i 

det nya landet. Utifrån detta kan vi göra en jämförelse med Celikaksoy och Wadensjö (2017) 

och Darvishpour et al. (2018) där det problematiseras att flickor kan begränsas av sina 

familjer, eller upplever att de kan begränsas av sina familjer i det nya landet och att detta 

bland annat kan bero på föräldrarnas patriarkala attityder. Gemensamt för dessa studier är att 

sociala relationer och nätverk är betydelsefulla för etablering på arbetsmarknaden men att de 

även kan ses som begränsande. 

 

Gericke et al. (2018) menar att man måste göra en skillnad på att ha tillgång till socialt kapital 

och förmågan att kunna använda det sociala kapitalet till sin fördel. En aspekt på detta visar 

Behouti (2016) i sin studie där det undersöks huruvida unga svenskar som precis har avslutat 

sina studier och börjat arbeta har fördel av att använda sig av sitt sociala kapital i kampen om 

ett bättre jobb. Författaren menar att det inte är individens sociala nätverk per se som är av 

betydelse utan vilka resurser som finns inom nätverket och att detta har betydelse för vilken 

typ av arbete personerna får. Cheung och Phillimore (2014), å andra sidan, menar att det inte 

räcker att endast ha tillgång till ett nätverk för att förbättra tillgången till arbete utan att det 

snarare är individens förmåga som är avgörande. I studien undersöks relationen mellan socialt 

kapital och integration på arbetsmarknaden i Storbritannien för flyktingar. Författarna 

understryker att det snarare är individens språkkunskaper, tid i landet och tidigare 

kvalifikationer som har betydelse för att få arbete. Författarna menar vidare att denna upptäckt 

har en viktig innebörd för asyl- och integrationsprocessen där betydelse av att kunna språket 

måste prioriteras. 

 

2.6 Faktorer som påverkar inträdet på arbetsmarknaden 

 

Phillimore och Goodson (2006) visar i sin studie att det finns ett samband mellan integration 

och arbete. Utan arbete har många flyktingar liten eller ingen möjlighet att beblanda sig med 

lokalbefolkningen samt att få prata det engelska språket, vilket kan leda till arbetslöshet, 

lågavlönade yrken, fattigdom och social exkludering. Utan arbete är chansen stor för 

flyktingar att bli stigmatiserade och marginaliserade. Med bakgrund av detta har vi funnit det 
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intressant och viktigt att undersöka vad kvinnor, som vid ankomsten till Sverige var EKB, 

anser varit betydelsefullt för inträde och etablering på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Celikaksoy och Wadensjö (2017) jämför i sin studie arbetsmarknadssituationen för EKB som 

kom till Sverige mellan 2003-2012 med flyktingbarn som anlände till Sverige med sina 

familjer under samma period. Studien syftar till att undersöka huruvida EKB har en 

ofördelaktig position när det kommer till inträde på arbetsmarknaden och vilka faktorer som 

påverkar ett inträde på arbetsmarknaden. Studien visar att EKB är en grupp med stor kapacitet 

när det kommer till viljan att arbeta och förmågan att hitta arbete. Studien visar också att EKB 

i större utsträckning har ett arbete och tjänar mer jämfört med barn som kom med sina 

föräldrar. Detta menar författarna kan ha att göra med att EKB får betydligt mer stöd än de 

som kommit med sina föräldrar både innan och efter migrationsprocessen. Likväl som studien 

visar på EKBs kapacitet och betydande resurser, finner vi det viktigt att påpeka att Celikaksoy 

och Wadensjö (2018) trots allt problematiserar att kvinnor som kommit som EKB i lägre 

utsträckning arbetar än män som kommit som EKB. EKB inte är en homogen grupp och ska 

inte heller behandlas som sådan. Likt andra migranter påverkas inträdet på arbetsmarknaden 

även för EKB av faktorer som bland annat ålder när de kom, tidigare utbildning, tid i landet 

samt språkkunskaper. Cheung och Phillimore (2014) framhåller dessa faktorer som betydande 

för inträdet på arbetsmarknaden. Även Celikaksoy och Wadensjö (2017) menar att ju längre 

tid i Sverige desto större är chansen att få arbete men tillägger att även kultur- och 

samhällskunskap påverkar inträdet. 

 

I Celikaksoy och Wadensjö (2017) framgår att EKBs sårbarhet inte påverkar deras vilja eller 

förmåga att arbeta. Detta styrks även av Hopkins och Hills (2010) studie som syftar till att 

diskutera EKBs huvudsakliga behov utifrån barnens egna perspektiv. Studien visar att dessa 

barn besitter beundransvärda copingstrategier, bland annat utgörs de av en stark vilja till 

utbildning och stor kapacitet till hårt arbete. Utbildning ses som viktigt kapital för att göra bra 

ifrån sig i framtiden, både akademiskt och i yrkeslivet. Författarna poängterar hur viktigt det 

är för EKB att lära sig språket och att skolgången fungerar och att detta sammantaget inger 

barnen förtroende inför framtiden. Majoriteten av barnen i studien uttryckte en önskan om att 

få utbildning och visade en vilja att jobba hårt för att nå sina mål. Det tycks som att flera 

studier visar att skolan spelar en avgörande roll genom att underlätta anpassning till samhället 

för unga flyktingar. I Celikaksoy och Wadensjö (2017) betonas att i flera länder går det att se 

att skolans flexibilitet har en inverkan på barnens framtid. Celikaksoy och Wadensjö (2018) 
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menar att en svensk utbildning är en bidragande faktor för ensamkommande flickors 

etablering på arbetsmarknaden. Likaså visar Tselios, Noback, van Dijk, och McCanns (2015) 

studie att flyktingar som utbildat sig i det nya landet (i detta fallet Nederländerna) har 

integrerats i högre grad än flyktingar som antingen har likvärdig utbildning från hemlandet 

eller inte har någon utbildning alls. Vidare kan nämnas att Celikaksoy och Wadensjö (2018) 

visar på frågor som är viktiga att ta upp för att förbättra ensamkommande flickors etablering 

på arbetsmarknaden. Bland annat anges åtgärder för att se till att dessa flickor fullföljer treårig 

gymnasieutbildning. Idag saknas statistiskt underlag och uppgifter om, och i vilken 

omfattning, EKB besitter utbildning när de anländer till Sverige. 

 

Likväl som Hopkin och Hill (2010) beskriver barnens kapacitet och ambitioner att arbeta hårt 

för att nå sina mål, menar Bjerneld et al. (2018) att ensamkommande flickor såg arbete som 

ett sätt att integreras i det svenska samhället. Bjerneld et al. (2018) belyser precis som Hopkin 

och Hill (2010) betydelsen av, och svårigheterna med, att tillförskaffa sig nya kunskaper i det 

nya landet och barnens starka vilja att integreras och etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Även om tidigare nämnda studier visar på EKBs behov att integreras och etableras i det 

svenska samhället, tyder studierna även på att det finns begränsningar som utgör hinder i 

processen. Celikaksoy och Wadensjö (2017) undersöker i sin kvantitativa studie hur det går 

för EKB att etableras på arbetsmarknaden efter utbildning och vilka faktorer som påverkar 

denna etablering. Studien visar bland annat att EKB som återförenats med sina föräldrar i 

lägre utsträckning kommer ut i arbete än andra EKB. För flickornas del kan det betyda att de 

får mer arbetsuppgifter i hemmet efter att föräldrarna kommit. I likhet med Celikaksoy och 

Wadensjö (2017) beskriver Darvishpour et al. (2018) att flickor kan känna sig styrda och 

begränsade av sina familjer samtidigt som de ändå ger en trygghet i det nya landet. 

 

2.7 Sammanfattning av forskningsfältet 

 

Forskning kring EKB har tidigare tenderat att fokusera på barnens utsatthet i ett nytt land. 

Nyare studier har belyst gruppens styrka, motståndskraft och driv trots traumatiska händelser 

och utmaningar (Celikaksoy & Wadensjö, 2017). Relationer och nätverk har stor betydelse för 

EKBs välmående men också för en integrering i det svenska samhället (Bjernald et al., 2018; 
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Hopkins & Hill, 2010). Gericke et al. (2018) studie lyfter att socialt kapital är användbart för 

att integreras i det nya samhället och på arbetsmarknaden. Å andra sidan menar Hedlund 

(2018) att tidigare studier visat att det är en utmaning för EKB att träffa svenskfödda vänner 

och att knyta kontakter utanför exempelvis skolan och boendet. 

 

Cheung och Phillimore (2014) visar bland annat att språket har en avgörande betydelse för ett 

inträde på arbetsmarknaden. De argumenterar för en bättre skolgång med tyngd på språkliga 

kunskaper och menar att detta kommer att påverka i vilken takt flyktingar får arbete och 

vilken kvalitet de får på detta arbete. Tselios et al. (2015) menar å andra sidan att det är ålder, 

kön, ursprungsland och utbildningsnivå som antas påverka nivån på flyktingars 

integrationsprocess. Manliga flyktingar tenderar att ha mer kontakter med “infödda” än 

kvinnor. 

 

Betydelsefulla faktorer för integrering på arbetsmarknaden har framkommit i flertalet av 

studierna vi funnit. Bjerneld et al. (2018) studie visar att respondenterna såg arbete som 

viktigt både för att bli självförsörjande men också för att betala tillbaka till det svenska 

samhället. Det framkommer att ensamkommande flickor behöver stöd från olika typer av 

vuxna för en framgångsrik integrering i det svenska samhället, vilket innefattade allt från 

personal på boendet till landsmän. 

 

De flesta studier rörande EKB behandlar tiden kort efter ankomst. Däremot finns det relativt 

lite forskning om hur det gått för EKB en tid efter att de beviljats uppehållstillstånd och som 

behandlar hur de kommer in i utbildningssystemet och hur de får arbete (Celikaksoy & 

Wadensjö, 2017). Det går inte heller att bortse från att det faktum att majoriteten av de studier 

vi har funnit relevanta behandlar EKB och flyktingar som en homogen grupp, vilket vi finner 

problematiskt. Vi saknar renodlade studier kring kvinnor och deras upplevelser kring 

integrering på arbetsmarknaden i Sverige. Därmed blir denna studie ett viktigt tillskott för 

socialt arbete då den kan bidra med värdefull kunskap om vad kvinnor, som vid ankomsten 

till Sverige var EKB, anser har varit betydelsefullt för inträde och etablering på 

arbetsmarknaden. 
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3. Teoretiska perspektiv  

 

I detta avsnitt presenteras socialt kapital som teoretisk ansats i vår analys. Inledningsvis 

presenteras Bakgrund och beskrivning av socialt kapital, därefter Sammanbindande- och 

Överbryggande socialt kapital och slutligen Begränsningar med socialt kapital. 

 

3.1 Bakgrund och beskrivning av socialt kapital 

 

Socialt kapital är ett populärt begrepp som ständigt utvecklas och används flitigt bland annat 

inom samhällsvetenskaplig- och socialmedicinsk forskning (Meeuwisse & Swärd, 2011). 

Rønning & Starrin (2011) menar att socialt kapital kan ses som en bro mellan staten, 

marknaden och det civila samhället. Lin (1999) beskriver begreppet som framträdande inom 

samhällsvetenskapen och Putnam (2006) menar att begreppet är ett nytt ord i en gammal 

debatt. Dess nuvarande betydelse har funnits i mer än 90 år, men intresset har ökat med tiden 

vilket tros framförallt bero på tre framstående forskare; Pierre Bourdieu, James Coleman och 

Robert Putnam. Enligt Gottzén och Lögdlund (2014) hämtade sociologen Pierre Bourdieu 

begreppet kapital från Karl Marx och breddade dess innebörd genom att vidga det till att inte 

endast omfatta ekonomiska aspekter av klass och relationen mellan klasser, utan också sociala 

och kulturella aspekter. 

 

En definition av socialt kapital är enligt Gericke et al. (2018) en samling av resurser som finns 

tillgängliga i en individs sociala nätverk, men som blir tillgängliga först i relationen med 

andra. Även Rønning och Starrin (2011) definierar socialt kapital som resurser knutna till de 

sociala relationer som skapas. Vi kommer inte enbart utgå från en teoretiker eller författares 

definition av socialt kapital utan använder oss av begreppen sammanbindande- och 

överbryggande socialt kapital i analysen. Sammanbindande socialt kapital handlar om att 

skapa nätverk med människor som liknar oss själva medan överbryggande socialt kapital 

handlar om att bygga nätverk med människor som inte liknar oss själva. En mer utförlig 

beskrivning presenteras nedan. 
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3.2 Sammanbindande socialt kapital 

 

Sammanbindande socialt kapital är de relationer och nätverk du har med människor som delar 

samma intressen, erfarenhet och bakgrund som dig. Exempel på sammanbindande nätverk kan 

vara familj, religiösa samfund, vänner och grannar (Putnam 2006; Putnam 2011). I Gericke et 

al. (2018) beskrivs sammanbindande socialt kapital som starka band mellan människor som 

delar etniskt ursprung, normer och värderingar. Dessa nätverk kan bestå av 

familjemedlemmar och vänner, och det är inom dessa nätverk som information delas och tillit 

skapas. Sammanbindande socialt kapital problematiseras som otillräckligt av Rantakeisu 

(2011) i de fall då individens resurser och nätverk inte räcker till för att få tillgång till 

arbetsmarknaden. 

 

3.3 Överbryggande socialt kapital 

 

Överbryggande socialt kapital är de relationer som skapas utanför det sammanbindande 

nätverket, det vill säga med människor från andra sociala sammanhang och med andra 

intressen (Putnam, 2006). Gericke et al. (2018) beskriver det överbryggande sociala kapitalet 

som relationer och nätverk som utgör svagare band mellan grupper. Även om banden är 

svagare, är det genom överbryggande nätverk som ny information delges och individens 

resurser kan stärkas. I relation till EKB kan exempelvis överbryggande socialt kapital 

representeras av socialsekreterare och vänner som har annat ursprung och andra erfarenheter. 

Rantakeisu (2011) menar att denna form av kapital är nödvändig för att slå sig fram på 

arbetsmarknaden. 

 

3.4 Begränsningar med socialt kapital 

 

Vi använder begreppen sammanbindande - och överbryggande socialt kapital för att 

undersöka vilka relationer, nätverk och strategier kvinnor, som vid ankomsten till Sverige var 

EKB, anser har varit betydelsefulla för deras inträde och etablering på den svenska 

arbetsmarknaden. Socialt kapital är inte något som alla har tillgång till utan det förverkligas 
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först i tilliten och relationen till andra människor. Socialt kapital kan vara positivt och negativt 

och få olika betydelse beroende på situation och sammanhang (Rønning & Starrin, 2011). En 

ökad förståelse för ensamkommande flickors situation och de svårigheter de möter utifrån 

sociala relationer och sociala band, kan innebära att professionella inom socialt arbete lättare 

kan stötta och möjliggöra etablerandet av nya värdefulla relationer och ett självständigare liv. 

I de studier som presenterades i vår forskningsöversikt nämns att socialt kapital kan tänkas 

vara en resurs i ensamkommande flickors integrering och etablering på den svenska 

arbetsmarknaden, likväl som det kan vara ett hinder. Då EKB kommer utan sina 

vårdnadshavare, kan socialt kapital med fördel användas för att synliggöra vilka relationer och 

nätverk som är viktiga och betydelsefulla för EKB. 

 

En begränsning med vårt teoretiska verktyg kan vara att andra möjliga betydelsefulla faktorer 

hamnar i periferin, då fokus ligger på relationer och nätverk (jfr. Svensson, 2015). Begreppet 

socialt kapital kan problematiseras som vagt och oprecist vilket kan vara en nackdel 

(Meuwisse & Swärd, 2011), samtidigt som det å andra sidan ställer högre krav på oss som 

undersökare att vara tydliga och transparenta i våra tolkningar av empirin. 

 

En möjlig nackdel med socialt kapital som teoretiskt verktyg är risken med att strukturella 

villkor inte lyfts fram i tillräcklig omfattning. Normer, värderingar och fördomar kan komma 

att utgöra begränsningar som innebär ett motstånd redan vid ankomsten till det nya landet, 

men även ur ett livsperspektiv (Gustafsson et al., 2012). Vår uppfattning är att det även saknas 

ett feministiskt perspektiv i teorin om socialt kapital och att det även saknas i vår studie. 

Skulle vi göra en liknande studie i framtiden vore det intressant att även använda feministiskt- 

och/eller intersektionellt perspektiv i kombination med socialt kapital, för att ytterligare öka 

förståelsen för kvinnornas situation och upplevelse. 
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4.  Forskningsmetod 

 

I följande kapitel redogörs metod, urval, genomförande, bearbetning och analys av empiriskt 

material och etiska överväganden. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. 

4.1 Metod 

 

Då syftet med studien är att undersöka vilka relationer, nätverk och strategier kvinnor, som 

vid ankomsten till Sverige var EKB, anser har varit betydelsefulla för inträde och etablering 

på den svenska arbetsmarknaden, anser vi att en kvalitativ design på studien är lämplig. Vi har 

genomfört individuella intervjuer och utgått från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 

1), vilket öppnar upp för intervjupersonen att delge det hen finner betydelsefullt. Syftet är inte 

att mäta eller förklara fenomen vilket kan göras genom kvantitativ design, utan snarare att få 

en bild av intervjupersonernas subjektiva verklighet av sin specifika situation. Genom att 

utarbeta en semistrukturerad intervjuguide med stöd av vårt teoretiska angreppssätt socialt 

kapital, har vi samlat in kunskaper och förståelse kring både sociala- och kontextuella 

förhållanden. Viktigt har varit att fånga intervjupersonernas egna upplevelser och känslor (jfr. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Bryman (2011) menar att genom att arbeta med 

fokusgrupper kan individers upplevelser i egenskap av gruppmedlemmar undersökas. 

Metoden finner vi intressant, men på grund av våra begränsade möjligheter att finna 

tillräckligt antal intervjupersoner väljer vi bort denna metod. 

 

När vi analyserat vårt material har vi använt en kombination av deduktiv och induktiv ansats, 

ofta kallad abduktiv. Detta innebär att vi tolkat vår empiri och gjort den begriplig med stöd av 

socialt kapital som teori. Precis som Kvale och Brinkmans (2017) betoning av att göra en 

intressant och nyanserad analys, är vår förhoppning att vi ska kunna erbjuda detta med denna 

studie. 
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4.2 Urval 

 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval där inklusionskriterierna för att medverka i studien 

är kvinnor som anlänt till Sverige som EKB och är över 20 år, detta för att frågeställningarna 

ska kunna besvaras (Bryman, 2011). Sex kvinnor  i åldrarna 24-32 år blev tillfrågade varav 

samtliga ville och kunde medverka i intervjun. Tre av intervjupersonerna är från Somalia, två 

från Eritrea och en från Mongoliet. Intervjupersonernas namn är fingerade och kommer i 

studien kallas för Habiba, Zahra, Aysha, Faven, Ella och Amina. Samtliga bor i svenska 

storstäder. Intervjupersonerna har antingen arbetat heltid, deltid eller studerat på 

eftergymnasial nivå. Vi ansåg det inte nödvändigt för vår studie att intervjupersonerna skulle 

vara etablerade på arbetsmarknaden vid tiden för intervjun eftersom det är upplevelsen av 

tillgång till arbetsmarknaden som utforskas, inte faktumet att de har fått ett arbete och 

anställning. Några av intervjupersonerna blandar svenska och engelska vid de tillfällen då de 

har svårt att hitta rätt ord på svenska. Vi har valt att till största delen behålla citaten i dess 

ursprungliga form då vi tror att läsaren, trots språkförbistringarna, förstår innehållet och 

innebörden. En mer ingående beskrivning av intervjupersonerna är inte nödvändig utifrån 

studiens syfte och bidrar heller inte till en säker anonymisering. 

 

Insamlingen av urvalet har skett genom ett så kallat snöbollsurval. Vi har genom vårt nätverk 

kommit i kontakt med två kvinnor som i sin tur kontaktat andra kvinnor som uppfyller 

inklusionskriterierna för studien. Några av intervjupersonerna, dock inte alla, har kontakt med 

varandra och därmed kan det finnas drag av gemensamma attityder och erfarenheter trots att 

vi genomfört individuella intervjuer (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Samtidigt som 

detta kan påverka validiteten negativt, har å andra sidan tydliga mönster framträtt i samtliga 

intervjuer, även då en relation inte funnits mellan kvinnorna. 

 

4.3 Genomförande 

 

Vi utformade intervjuguiden utifrån operationalisering av socialt kapital som 

sammanbindande och överbryggande. Intervjupersonerna blev en tid före intervjun skriftligt 

informerade om studiens syfte och innehåll, etiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2011), 
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samt fick ta del av intervjufrågororna för att de med bästa förutsättningar skulle kunna 

förbereda sig mentalt, reflektera och fundera, inför intervjun. Dessutom inleddes varje 

intervju med en orientering av intervjuns syfte, bakgrund och kort redogörelse för de etiska 

aspekterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2017). Fyra av intervjuerna genomfördes i 

intervjupersonens hem (intervjupersonens val) samtidigt som vi fikade, vilket medförde en 

mer avslappnad stämning än om intervjun exempelvis skett på institutionens grupprum eller 

på en offentlig plats med mycket rörelse. Två av intervjuerna genomfördes genom FaceTime 

på grund av avståndet till intervjupersonerna. Anledningen till att vi föredrog att intervjuerna 

utfördes på FaceTime framför ett vanligt samtal, var att vi inte ville gå miste om icke- 

språklig information av personlig karaktär. Nackdelen med denna intervjuteknik var att 

intervjuerna som genomförts med stöd av telefon blev kortare och mer formella än övriga (jfr. 

Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). I en av intervjuerna uppstod tekniska problem och vi 

fick avbryta FaceTime för att övergå till telefonsamtal med högtalaren på. Telefonsamtalet 

krävde aktivt lyssnande och stor koncentration. Även då vi ansträngde oss var det svårt att få 

ut detaljerade beskrivningar ur detta samtal (jfr. Kvale & Brinkmann, 2017). Sammanlagd tid 

för intervjuerna varierade mellan 19-70 minuter. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av två telefoner, vilket vi informerade 

intervjupersonerna om före intervjun. Det var en intervjuare som ledde intervjun och en som 

antecknade med papper och penna och ansvarade för att alla frågor av betydelse besvarades, 

samt såg till att oklara svar förtydligades (jfr. Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi ställde 

både direkta- och generella frågor för att få så innehållsrika svar som möjligt. Efter avslutad 

intervju förde vi korta anteckningar var för sig och reflekterade över vår upplevelse av 

intervjun. Vi transkriberade materialet noggrant samma dag, eller dagen efter, som intervjun 

genomfördes. Pauser har markerats med: (...) och skratt: (skrattar). Vissa av citaten är 

omskrivna från talspråk till skriftspråk på grund av viss språkförbistring, och då några av 

intervjupersonerna som tidigare nämnts blandar svenska och engelska kan en del citat vara på 

engelska med enstaka svenska ord. 
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4.4 Bearbetning och analys av empiriskt material 

 

Vi har använt oss av tematisk analys, vilket är en vanligt förekommande metod i kvalitativa 

analyser (Braun & Clarke, 2006). Tillsammans planerade vi vårt angreppssätt av materialet. 

Var för sig sökte vi systematiskt, med de teoretiska glasögonen på, efter de teman som kunde 

ha betydelse utifrån våra forskningsfrågor. Vi noterade konsekvent frågor och funderingar 

som uppstod under genomläsningen och markerade med färgpennor meningar och stycken av 

relevans. Tillsammans jämförde vi sedan resultaten för att säkerställa att vi identifierat 

liknande teman. De mest framträdande temana formade vi genom meningskoncentrering som 

vi tolkade utifrån vår teoretiska förståelse och sorterades under kategorier som växte fram 

under processen. Detta angreppssätt kan beskrivas som hermeneutiskt och används med fördel 

för att förstå materialet i dess helhet (Kvale & Brinkmann, 2017). Kategorierna reducerades 

till teman; Relationer som varit betydelsefulla för ett inträde på arbetsmarknaden, Det sociala 

nätverks betydelse i relation till arbetsmarknaden och Strategier för inträde och etablering på 

arbetsmarknaden, teman vi kommer presentera i kapitlet för Resultat och Analys. 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Som forskare är det viktigt att förhålla sig till de krav som ställs för att skydda den utforskade, 

här kallad intervjupersonen, mot kränkningar eller otillbörligt utnyttjande. De krav som ställs 

på en etiskt försvarbar studie är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa krav innebär 

konkret i vår studie att vi för det första informerat intervjupersonerna om studiens syfte och på 

vilket sätt studien kommer att användas. För det andra har vi informerat om urvalet och att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. För det tredje har vi informerat om att 

intervjuerna kommer att spelas in men att de förvaras på säker plats så att utomstående inte 

kommer åt uppgifterna samt att uppgifterna endast används i vår studie och raderas efter 

examinationen. Samtliga intervjupersoner har tagit del av informationen och gett sitt 

samtycke antingen muntligt eller skriftlig (Bilaga 2). Då vi endast har vuxna deltagare 

behöver inte samtycke inhämtas av vårdnadshavare. Vilket vi har nämnt tidigare har 

intervjupersonerna avidentifierats och getts fingerade namn. 
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Utifrån ett maktperspektiv kan det ses som problematiskt att forskaren bestämmer vad som 

ska studeras och vad som är ett problem. Intervjupersonen riskerar att konstrueras som ett 

subjekt och görs inte heller delaktig och involverad i undersökningen (Rogers, 2012). Vår 

förförståelse formar medvetet och/eller omedvetet vår problemformulering och våra 

frågeställningar. Vi besitter tolkningsföreträde vilket kan vara problematiskt då det inte är vår 

upplevelse som ska tolkas och förstås. I vår studie har vi ämnat involvera intervjupersonen 

genom att redogöra för studiens syfte och på vilket sätt hen bidrar till en djupare förståelse för 

målgruppens situation och behov. 

 

Inför intervjuerna var vi medvetna om att de svenska språkkunskaperna skulle kunna variera 

hos intervjupersonerna. Språkförbistringarna var dock få och uppstod missförstånd eller 

osäkerhet, anpassade vi frågorna, ställde följd- och bekräftande frågor för att säkerställa vår 

tolkning. 

 

4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

 

I följande avsnitt kommer vi diskutera validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utifrån de 

kvalitativa begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie är inte mätbar på samma sätt som exempelvis 

kvantitativa studier där man redogör för det man har för avsikt att mäta (Kvale & Brinkmann, 

2017). Trovärdighet i kvalitativa studier är inte desto mindre viktigt eftersom läsaren ska ges 

möjlighet att tro på det hen läser. Bryman (2011) menar att ett sätt att öka en studies 

trovärdighet är att tydligt och noggrant redogöra för tillvägagångssätt och genom transparens 

tillgängliggöra denna. Vi har försökt att redogöra för metodval och etiska betänkligheter 

noggrant, med syftet att tillgängliggöra för läsaren att ifrågasätta studiens trovärdighet och 

pålitlighet. För att öka studiens trovärdighet ytterligare ämnar vi visa på skillnader och 

likheter mellan tidigare forskning och våra resultat. Då vi inte är forskare kan vi inte påstå att 

vår kunskap sträcker sig så pass att vi har överblick över hela forskningsfältet, däremot har vi 

ansträngt oss för att hitta relevant forskning inom ramen för vår kapacitet som studenter. Även 
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om vi tolkar studiernas resultat som liknande våra, kan resultatet påverkas av urval, miljöer 

som studierna utförts i samt strukturella faktorer (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Våra resultat 

går i linje med de studier vi funnit relevanta, både där socialt kapital som teori använts och 

där andra teorier eller metoder varit gällande. Med detta hoppas vi öka vår trovärdighet. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om huruvida studien går att genomföras vid en annan tidpunkt av andra 

forskare med liknande resultat (Bryman, 2011). Inför intervjuerna har vi skickat ut 

information gällande syftet med studien samt intervjufrågor som täcker de områden vi avsett 

undersöka, detta för att intervjupersonerna skulle ges utrymme till förberedelse samt för att 

undvika missförstånd. Trots att intervjuerna utfördes enskilt och intervjupersonerna haft flera 

svarsmöjligheter, liknade svaren varandra. Detta minskar risken för systematiska fel och ökar 

möjligheterna för att andra forskare ska få liknande svar och resultat (Kvale & Brinkmann, 

2017). En annan faktor som kan öka pålitligheten är att vi tillsammans har närvarat vid 

samtliga intervjuer. Frågorna har ställts med syftet att besvara forskningsfrågorna, andra 

områden har inte berörts med respekt för intervjupersonens integritet. Transkriberat har vi 

gjort var för sig, vilket kan minska vår pålitlighet och tillförlitlighet. Däremot har vi läst 

igenom varandras transkriberingar och varit överens om hur vi ska tolka resultaten, vilket 

ökar pålitligheten (jfr. Bryman, 2011). Vi har även redogjort för vårt tillvägagångssätt och 

därför kan studien replikeras av andra forskare. 

 

Överförbarhet 

Ett annat ord för generaliserbarhet inom kvalitativ forskning, menar Svensson och Ahrne 

(2015), är överförbarhet, vilket innebär att resultatet kan överföras till andra miljöer och 

områden. Forskare bör vara försiktiga med att göra anspråk på generalisering inom kvalitativ 

forskning och försiktiga bedömningar bör således vidtas. Vidare menar Bryman (2011) att det 

är svårt att generalisera ett resultat inom kvalitativ forskning till andra miljöer än den som 

undersökts. Nedan argumenterar vi kortfattat för dels fördelar men också nackdelar med vår 

studies överförbarhet. 

 

För det första avser vi inte att göra anspråk på generell överförbarhet, till exempel på EKB 

som homogen grupp i relation till arbetsmarknad. Däremot kan våra resultat vara överförbara 

i liknande sammanhang och sociala kontexter som exempelvis berör ensamkommande flickor 

och deras första år i ett nytt land. 
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För det andra kan antalet i vårt urval komma att påverka studiens överförbarhet då sex 

personer omöjligt kan representera samtliga andra fall, vilket minskar studiens överförbarhet 

(jfr. Kvale & Brinkman, 2017). En studie av större omfattning skulle således vara 

betydelsefull för att kunna dra slutsatser om hela målgruppen. Dessa slutsatser skulle 

eventuellt kunna gynna, och vara ett stöd, i utformningen av det sociala arbetet med 

målgruppen.  

 

För det tredje, vilket vi tidigare nämnt, har vi som intervjuare tolkningsföreträde, både i 

intervjusituationen och i tolkningsprocess och analys. Vi förutsätter att intervjupersonerna har 

påverkats av exempelvis våra egenskaper som intervjuare och socionomstudenter, av vår 

personlighet, språk, etnicitet och kön. Dessa element kan skapa avstånd. Våra tolkningar kan 

också påverkats av våra erfarenheter och förförståelse (Bryman, 2011). Å ena sidan minskar 

dessa faktorer studiens överförbarhet, å andra sidan går våra resultat i linje med tidigare 

studier vilket ökar överförbarheten. 

 

 

5. Resultat och analys 

 

Utifrån studiens frågeställning och syfte kommer tre huvudteman presenteras; Relationer som 

varit betydelsefulla för ett inträde på arbetsmarknaden, Det sociala nätverks betydelse i 

relation till arbetsmarknaden och Strategier för inträde och etablering på arbetsmarknaden. 

Under varje huvudtema presenteras underteman vilka innehåller tydliggörande citat. I slutet 

på varje huvudtema presenterar vi en delanalys. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning 

av Resultat och Analys som besvarar studiens syfte och frågeställning. 
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5.1 Relationer som varit betydelsefulla för ett inträde på 

arbetsmarknaden 

 

Det första temat behandlar tre underteman: Relationer med dem som har samma erfarenhet 

och ursprung, HVB och skolans funktion som brygga till arbetsmarknaden samt 

socialsekreteraren. 

 

5.1.1 Relationer med dem som har samma erfarenhet och ursprung 

 

Det första undertemat består av intervjupersonernas beskrivningar som berör relationen till 

andra EKB. Vi frågade intervjupersonerna om vilka relationer som haft betydelse för dem och 

på vilket sätt, både idag och den första tiden i Sverige. Samtliga intervjupersoner lyfter 

relationen till andra EKB som viktig ur flera aspekter. De understryker att relationen till andra 

EKB var viktig framförallt den första tiden då allt var nytt och tillgången till det svenska 

språket var begränsat. Intervjupersonerna beskriver hur vänskapen till andra EKB var stark, 

likt banden till den egna familjen. 

 

Amina berättar att en flicka hon träffade under sin första tid i Sverige fortfarande är en av de 

viktigaste människorna i hennes liv. Hon berättar att i samma stund de träffades och 

utvecklade en relation blev hennes egna situation lite mer hanterbar. Hon kände sig inte lika 

ensam längre. Även om oron för hennes asylprocess fortfarande var stor, var den inte lika 

betungande eftersom hon hade en vän att dela oron med. Känslan av att det fanns någon som 

brydde sig “på riktigt” betydde enormt mycket och gjorde tillvaron enklare. 

 

 

Alltså, hon och jag vi bara knöt ihop som en person, vi var överallt 

tillsammans. (Amina) 

 

 

Flera av intervjupersonerna berättar att den första tiden i Sverige är förknippad med mycket 

oro över den egna situationen och att tankarna hela tiden fylls med frågor de inte hade svaret 

på. Får jag stanna? Vad kommer hända? Var ska jag bo? Hur länge får jag bo där? Vad händer 

sen?  Om de hade frågor ställdes de till andra EKB. 
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Innan Aysha kom till Sverige fick hon höra att man inte ska lita på myndigheterna och 

berättar att det är så för de flesta EKB. De har fått information om hur de ska uppföra sig, vad 

de kan säga och inte säga om sig själva och om sin bakgrund. Aysha berättar att hennes 

uppfattning är att EKB litar på den information de har fått med sig från sina landsmän inför 

sin asylprocess i Sverige. De menar att de inte heller har något annat alternativ. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur relationen till andra EKB ingav dem en trygghet, dels 

för att de inte behövde känna sig ensamma, dels för de delade upplevelsen av att vara med 

andra som var i samma situation som dem. Relationen till andra EKB från samma land var 

dessutom betydelsefull för bland annat möjligheten att få tala sitt modersmål. Flera av 

intervjupersonerna beskriver tillfällen då de på boendet tillsammans lagade mat från 

hemlandet. Aysha berättar att det var svårt med den svenska maten första året, allt smakade 

annorlunda och kryddorna var konstiga. Hon berättar hur bra det kändes de tillfällen hon fick 

laga och äta somalisk mat på boendet och hur viktigt det var att få prata med sina landsmän. 

 

Vilket tidigare nämnts berättar samtliga intervjupersoner att relationen till andra EKB också 

var ett sätt att inhämta information om hur saker och ting fungerar i det nya landet och 

samhället. Samtliga intervjupersoner berättar att de än idag har kontakt med flera av de vänner 

de träffade under deras första tid i Sverige. 

 

 

Exakt, man har ju samma (...) lika erfarenhet av livet, så vi (...) passar ihop. 

mmm. (Ella) 

 

 

Amina berättar att hon upplever att pengar är viktigt för alla EKB och att det pratas mycket 

om pengar dem emellan. Många har en familj som förlitar sig på dem vilket gör att de känner 

ett ansvar att snabbt skaffa sig ett arbete för att kunna skicka hem pengar och hjälpa sin 

familj.  Några av intervjupersonerna berättar att de redan i början av sin tid i Sverige, hade en 

uppfattning av att kompisarna kunde vara en möjlig hjälp när det kom till att få ett arbete. De 

beskriver hur de hjälpte varandra med olika saker, exempelvis med tips på var man kan köpa 

mat från hemlandet, vilken fotbollsklubb som var välkomnande, var man kunde köpa 
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billigaste telefonkorten, förmedla jobbkontakter och även med mer praktiska ting, såsom att 

klippa håret på varandra. 

 

 

Han sa till mig (…) det här jobbet passar dig så varför kan du inte söka? 

Han sa ’jag känner han som anställer, jag kan prata med honom om du vill 

träffa honom’. (Zahra) 

 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de använde sig av sina vänner på olika sätt för att 

orientera sig i det nya samhället. Vidare lyfte både Aysha och Amina det faktum att de ofta 

bara var två eller tre tjejer sammanlagt på de boenden de bodde på och att detta medförde att 

tjejerna ofta sökte sig till varandra och höll ihop. Samtliga intervjupersoner bekräftar att den 

första tiden i Sverige var det uteslutande andra EKB som de hade mest tillit till. 

 

5.1.2 HVB och skolans funktion som brygga till arbetsmarknaden 

 

Intervjupersonerna berättar att deras boende (HVB – Hem för Vård och Boende) har varit 

stödjande gällande att på olika sätt närmat sig arbetsmarknaden. De beskriver hur de fått hjälp 

med allt från information kring arbetsmarknaden, exempelvis vad det finns för jobb och hur 

man söker dem, till praktisk och handgriplig hjälp med att formulera ansökningar. Några av 

intervjupersonerna berättar att de fick sitt första arbete genom en praktikplats som boendet 

hjälpt till att ordna. 

 

 

Första året bodde jag i en familj, alltså jag pluggade på IVIC bara, och sen 

flyttade vi till ett boende och där hade dem en jobbcoach som hjälpte 

människor att hitta jobb och sånt (...) hon visade mig vägen, vart man ska 

söka och vart man ska tänka sig när man söker jobb och allt det där. 

(Faven) 

 

När jag bodde på det här ensamkommandeboendet då blev jag erbjuden en 

praktikplats där på [leksaksaffär] som ligger i [stad]. (Ella) 
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En av intervjupersonerna berättade om projektet Ungdrive som ett boende tog in. UngDrive är 

ett projekt vilket består av ett nätverk av unga företagare som tillsammans med kommunen 

erbjuder ungdomar en utbildning i att starta eget. Hon lyser upp och berättar att det var roligt 

eftersom de fick planera och ta eget ansvar och att de var flera som gjorde det tillsammans. 

 

 

Sen, det var nåt företag som hette UngDrive, de kom till boendet och hjälpte 

och till sånt här (…) starta eget faktiskt. Det vi gjorde (…) det var en 

sommar, vi fick lite pengar, sådär 500 var som vi köpte lite cola och grejer, 

vi var i Kungsträdgården och stod där och sålde cola. De tipsade oss om 

hur man börjar, de gav oss pengar och sådära. Vi jobbade två somrar. 

(Ella) 

 

 

Efter att intervjupersonerna gått på IVIC (Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom 

ramen för gymnasieskolans individuella program) började flera av dem på yrkesförberedande 

utbildningar som ofta genererade arbetsmöjligheter. Samtliga som har genomfört 

yrkesförberedande utbildningar understryker att skolan har fyllt en viktig funktion för att 

komma in på arbetsmarknaden, både för dem själva och för vänner i deras omgivning. Aysha 

berättar att hon hörde från flera håll att det fanns gott om jobb inom vården och att dessa var 

relativt enkla att få om man gått undersköterskeutbildningen. Hon berättar att hon valde att gå 

just den utbildningen enbart för att öka sina chanser till ett arbete. 

 

 

Jag var rädd för att jag inte kunde hitta jobb om jag inte var i like vården, 

om jag inte jobbar inom vården (...), så jag tog undersköterska vad heter det 

(...) utbildningen. (Aysha) 

 

 

 

Nästan alla intervjupersoner beskriver att de hade en uppfattning att en yrkesutbildning, 

framförallt inom vården, ökade chansen rejält för att få ett arbete. Samtliga intervjupersoner 

berättar att de från olika håll fått tipset att söka arbete inom hemtjänsten eftersom de jobben 

var lätta att få jämfört med andra. 
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5.1.3 Socialsekreteraren 

 

Vi frågade intervjupersonerna om hur deras relation varit till sin socialsekreterare, flertalet 

svarar att de inte har något större minne av socialsekreteraren eller socialsekreterarna. Några 

svarar att de minns socialsekreterarna, men hade inte någon speciell relation till dem eftersom 

de ofta fick nya. Socialsekreteraren beskrivs inte som särskilt betydelsefull för 

intervjupersonerna när det kommer till att få ett arbete. Ett par av intervjupersonerna lägger 

till att de upplevde att socialsekreteraren inte lyssnade på dem när de verkligen behövde det 

och att de heller inte fick träffa dem särskilt ofta. Vidare beskriver nästan alla intervjupersoner 

hur de på olika sätt upplevde att kontakten med socialsekreteraren enbart var en arbetsrelation 

för denne och att detta på olika sätt påverkade deras tilltro till socialsekreteraren. 

 

 

Varje gång du skulle prata med mig, jag bara nickade och sa att allting var 

bra (...) för att du satt inte själv med mig och frågade hur jag hade det. Tror 

du att jag skulle våga säga någonting (…)? Jag blinkade med ögat, men du 

förstod aldrig, du kunde inte läsa av mitt kroppsspråk. (Habiba) 

 

För jag tänkte att it´s a job to them and I saw that everytime you change 

socialsekreterare they are done with you, eller personal, nobody hör av sig 

efter they are done and I had godman that never had contact with me. 

(Aysha) 

 

 

Två av intervjupersonerna har arbetat på HVB och ytterligare en arbetar idag som 

kontaktperson till EKB. Alla tre berättar att de genom sina arbeten har fått en motstridig bild 

av socialsekreterarens arbete. De berättar att de å ena sidan upplever att socialsekreterare har 

en tendens att ge mest till den som skriker högst och att tysta och tillbakadragna EKB inte får 

lika mycket. Å andra sidan menar de att de upplever att det kan “daltas” för mycket med EKB 

och att detta ger ungdomarna en skev bild och ett felaktigt intryck av hur det svenska 

samhället fungerar och vad de kan förvänta sig. 

 

 

Vissa kunde inte säga emot den som var stökig, skriker och gapade, medan 

den här som var tillbakadragen och hade svårt för att säga emot, eller säger 

inte någonting var osynlig och fick nästan ingenting. (...) Han kommer ut i 

arbetslivet och kommer tro att han blir serverad där ute. Svenska ungdomar 

bor i källare och har inte den här möjligheten. Det är så viktigt att våga 
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säga som det är och stå för det man säger. Det blir två olika budskap man 

ger annars. De kommer aldrig uppskatta livet annars. (Habiba) 

 

 

Även om intervjupersonernas socialsekreterare inte lämnat några bestående avtryck, uttrycker 

de ändå att socialsekreteraren är betydelsefull i den bemärkelsen att det hen säger och gör har 

betydelse för vad EKB förväntar sig av samhället. 

 

5.1.4 Delanalys 

 

Det framgår av våra resultat att relationer bestående av andra individer med samma ursprung 

och/eller samma erfarenhet är betydelsefulla och viktiga, framförallt den första tiden i 

Sverige. Det blir tydligt att relationerna präglas av ömsesidigt förtroende, samförstånd och 

gemensamma värderingar som Putnam (2011) beskriver. Det går inte att bortse från att EKB 

befinner sig i en extremt utsatt situation, bara i och med det faktum att de befinner sig i ett 

nytt land, med ett nytt språk, och utan sina legala vårdnadshavare. I många fall är de helt 

ensamma utan vidare kontaktnät. För det första befinner de sig i ett underläge både 

åldersmässigt då de är omyndiga och underställda myndighetspersoners välvilja och makt, för 

det andra språkmässigt vilket begränsar deras möjligheter att göra sig förstådda. För det tredje 

befinner sig EKB i ett land där de inte vet hur saker och ting fungerar, ett land som många 

gånger har ett helt annat förfaringssätt än vad de är vana vid, vilket ytterligare försvårar deras 

situation. Dessa faktorer kan således vara tänkbara förklaringar till att EKB värderar 

relationen till andra EKB högt och att det blir naturligt att det skapas samförstånd inom 

nätverket då de delar liknande erfarenheter med varandra. Resultaten i denna studie antyder 

att EKB känner rädsla och misstänksamhet mot myndigheter, vilket skulle kunna leda till att 

tilliten till bland annat socialsekreterare och andra tjänstemän blir begränsad. Våra resultat 

tyder således på att det sammanbindande nätverket bestående av individer i samma situation 

blir fundamentalt viktigt den första tiden och att detta nätverk får störst inflytande på 

individen i början av vistelsetiden i Sverige. 

 

Enligt Putnam (2006) är det sammanbindande nätverket värdefullt på så sätt att det finns en 

stark lojalitet inom gruppen. Våra intervjupersoner bekräftar den här bilden av betydelsen av 

ett sammanbindande nätverk. Samtliga kvinnor betonar att den starka lojalitet som finns i det 

sammanbindande nätverket byggs på ömsesidighet och tillit där individerna både ger och tar, 
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vilket är en nödvändighet för att socialt kapital ska kunna byggas och användas. Detta skulle 

kunna tyda på att de sammanbindande relationerna bestående av andra EKB utgör ett första 

steg i integrationsprocessen där EKB tillsammans orienterar sig, det vill säga, byter och delar 

erfarenheter i det nya samhället. Detta sammanbindande nätverk fyller även en känslomässigt 

viktig funktion då det får intervjupersonerna att må bättre. 

 

Ytterligare en aspekt som framkommer i våra resultat är att intervjupersonerna har använt det 

sammanbindande nätverket för olika syften och att dessa relationer kan tänkas få ett stort 

inflytande på de val EKB gör den första tiden, val som således påverkar vägen in på 

arbetsmarknaden.  

 

I våra intervjuer framkommer att intervjupersonernas relation till socialsekreteraren är 

tvetydig. Vår uppfattning är att kvinnorna inte tillskriver socialsekreterarna någon betydelse 

för inträdet på arbetsmarknaden. Allt tyder på att intervjupersonerna, när de kom som EKB 

till Sverige, hade liten eller ingen tillit till socialsekreteraren. Förutsättningarna för att bygga 

förtroende och skapa en personlig relation upplevde de intervjuade var små, vilket de själva 

kopplade till att de bytte socialsekreterare ofta. Intervjupersonerna berättar att de upplevde att 

de bara var ett arbete för socialsekreterare, boendepersonal och god man och på grund av 

detta investerade de heller inte i dessa relationer. 

 

Vår tolkning är att socialsekreterarens roll är komplex då hen förväntas bygga en tillitsfull 

relation med sin klient samtidigt som ojämlika maktrelationer är försvårande omständigheter i 

relationen till ungdomen. Socialsekreteraren har det övergripande ansvaret för EKB och måste 

förhålla sig till vad som är bäst för barnet, likväl som till myndigheternas riktlinjer och 

resurser. Med hänsyn av detta är det rimligt att anta att dessa aspekter försvårar att förtroende 

skapas mellan EKB och socialsekreterare och att detta kan tänkas ha en inverkan på EKBs 

skapande av överbryggande socialt kapital. Vi menar att socialsekreteraren utgör en viktig 

komponent för ungdomen i skapandet av socialt kapital. 

 

Putnam (2011) beskriver vikten av förtroende för att socialt kapital ska kunna skapas. Detta 

får oss att fundera över hur förtroende skapas i kontakten mellan EKB och myndigheter. Vi 

ser en försvårande omständighet då intervjupersonerna beskriver att det varit glest mellan 

mötena med socialsekreterarna och att de dessutom upplevt en hög personalomsättning då 

socialsekreterarna efter kort tid försvann och ersatts med nya. 
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Även då socialsekreteraren inte tillskrivs någon betydelse för EKB gällande inträdet på 

arbetsmarknaden, kan vi tyda att HVB och boendepersonal har en mer betydande roll. I 

intervjuerna framkommer bland annat att boenden på olika sätt varit en brygga för att ta sig in 

på arbetsmarknaden. Dels genom att erbjuda praktikplats, dels genom information och dels 

genom att, samverka med externa organisationer. Vi tänker att organisationer som UngDrive 

kan å ena sidan tänkas utgöra en arena för byte av nätverk, å andra sidan en arena för 

integrering av EKB. Vår analys är att boendet tillgodosett intervjupersonerna med 

stödfunktioner för att tillgängliggöra bryggor och på så sätt möjliggöra en expandering av det 

sociala nätverket. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att intervjupersonerna främst har använt det sammanbindande 

nätverket av andra EKB för att få tillgång till ett större nätverk, vilket vi kommer att 

undersöka närmare i nästa tema. 

 

5.2 Det sociala nätverkets betydelse i relation till 

arbetsmarknaden 

 

Det andra temat som framkommer av våra intervjuer behandlar tre underteman: 

Begränsningar med det sammanbindande nätverket, Att vidga sitt nätverk och Svårigheten att 

bygga relation med svenskar 

 

5.2.1 Begränsningar med det sammanbindande nätverket 

 

Samtliga intervjupersoner lyfter att de idag har förstått att relationen till andra EKB är viktig 

och att den inger trygghet. Samtidigt berättar alla intervjupersoner att de har insett att som ny i 

ett land måste man lära känna andra än EKB för att lyckas få ett arbete och för att integreras 

framgångsrikt. De berättar att de upptäckt flera gånger att information de fått av andra EKB 

inte alltid stämt och att de idag har förstått att den information som de tog som sann under de 

första åren i Sverige ofta kom från någon som egentligen hade begränsat med kunskaper. 
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Hur ska en som inte vet lära någon annan? (Faven) 

 

 

Ella berättar att hon idag har förstått att bara för att någon har bott länge i Sverige behöver 

den personen inte alltid ha ”bra koll på allt”. Alla intervjupersoner berättar på olika sätt hur 

de upplevde att de i takt med ökad vistelsetid i Sverige och i takt med ökade språkkunskaper 

började inse att de trygga, nära relationer de hade till andra EKB ibland kunde upplevas som 

hindrande då informationen som förmedlades inte alltid stämde. 

 

 

Ha mer kontakt med någon som vet (...) för jag å mina kompisar hade ju 

samma erfarenhet av allt (…) å ingen av oss visste ju hur man skulle göra, 

vad man ska välja. (Faven) 

 

Man känner sig trygg, men man utvecklas inte så mycket tyvärr. Jag känner 

många Eritreaner som (...) har bott här mer än tio år och jag kan säga att 

jag kan mycket bättre än dom, fast jag har bott här mindre liksom. Och det 

är för att de alltid bara umgås med Eritreaner. De har inte vågat gått ut och 

träffat andra (Ella) 

 

 

Både Ella och Aysha understryker att det finns en risk med att banden är starka mellan 

kompisarna. De menar att de blev påverkade av den inställning och kunskap deras vänner 

hade och att detta hade betydelse för deras utveckling och vilka val de gjorde då. 

 

 

First of all to have other friends than Somali friends like people who can 

(...) because when you are young the friends are the ones (...) your network 

are the one who teach you things and if your friends are curious and like 

can we do this today can go to this concert (...) can we do this (...) but if you 

are friends with Somalis you do exactly the same thing like where you came 

from - do you understand? (Aysha) 

 

 

Samtidigt som intervjupersonerna beskriver relationen med andra EKB som betydelsefull ur 

flera aspekter, problematiserar samtliga att dessa nätverk även tenderar att ge ofullkomlig 

information och kan fungera begränsande. De menar att det är nödvändigt att söka nya 
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relationer för att öka sina chanser till arbete och självförsörjning. Amina berättar att hon insåg 

att de flesta som kom från hennes land endast hade “grundbottenjobb” och hon berättar vidare 

att hon förstod att det hade att göra med att de inte hade satsat på att lära sig det svenska 

språket. Hon berättar att hon känner till personer som bott i Sverige i mer än 5 år som 

fortfarande inte kan boka tid på vårdcentralen och liknande utan att be om hjälp. Amina 

tillstyrker att de var denna insikt som fick henne att på allvar satsa på att lära sig svenska och 

lära sig hur det svenska samhället fungerar. 

 

5.2.2 Att vidga sitt nätverk 

 

Intervjupersonerna lyfter betydelsen av att vidga sitt nätverk, och använda det, för att få 

tillgång till arbetsmarknaden samt för att finna nya jobb. Under våra samtal påminner 

samtliga intervjupersoner oss vid ett flertal tillfällen att det handlar om att själv ta kontakt och 

att aktivt söka nya nätverk som kan vara till nytta. De menar att det inte går att sitta och vänta 

på att något ska hända eller att någon annan ska göra det åt dig. Intervjupersonerna beskriver 

hur de använde sig av sitt befintliga nätverk för att successivt utvidga det. 

 

 

Först hitta alla som har ett bra jobb som jag är intresserad av, till exempel, 

man har sina kontakter och man kollar vilket jobb man är intresserade av 

(...) då ringer jag den personen och frågar hur hon har hittat jobbet eller 

om det finns en plats ledig på den avdelningen som den personen jobbar, 

eller om det inte finns någon av mina kontakter som (...) så frågar jag ’Who 

do you know, vem känner du som jobbar med det?’. (Zahra) 

 

När man provar ett nytt jobb lär man känna helt nytt folk och då går man 

vidare. De kan ringa dig nästa gång. (...) Så du möter olika folk. (Aysha) 

 

Det är typ äh (...) vänner och via bekanta, gamla arbetskollegor som man 

känner som börjat jobba på nya ställen (...) det är så man hittar jobb, 

kontakter. (Zahra) 

 

 

Intervjupersonerna kontaktade vänner och tidigare arbetskollegor i sitt sökande. Många 

gånger var sökandet målinriktat på personer som hade förmågor eller tillgång till nätverk som 

intervjupersonen inte hade, men ville ha. Intervjupersonerna berättar att det rörde sig om att 

kontakta andra invandrare men som varit i Sverige en längre tid. 
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Först tänkte jag för att få jobb måste jag skaffa viktiga personer, alltså 

nyckelpersoner, som finns i områdena som jag bodde i, det var [stadsdel]. 

Då började jag engagera mig i Folkets hus, där var alla tjänstemän och folk 

som sitter i högre positioner, det var sen där jag fick via Folkets hus som 

jag fick börja jobba som ungdomsledare. Vi började träffa alla möjliga 

människor. (Habiba) 

 

 

Intervjupersonerna berättar hur de själva funderat på vilka personer som kan vara 

meningsfulla att kontakta och beskriver hur de aktivt tagit både nya kontakter och hört av sig 

till gamla. Habiba menar att det är viktigt att vara beredd på, och kunna hantera, att få nej och 

betonar att det finns många som ger upp för tidigt och skyller sitt misslyckande på andra. 

 

5.2.3 Svårigheten att bygga relation med svenskar 

 

Det samtliga intervjupersoner är överens om att de behöver söka sig utanför nätverket 

bestående av andra EKB för att komma vidare, samtidigt som samtliga understryker att det är 

svårt att få kontakt med svenskar. Vi frågade intervjupersonerna om de lärt känna svenskar i 

skolan, vilket kan tänkas utgöra ett forum för att vidga sitt nätverk. Ingen av 

intervjupersonerna lärde känna svenskar i skolan, vilket de tror beror på att de gick på IVIC. 

Några berättade att de under skolgången hade sina klassrum i en separat del av skolan och att 

det aldrig blev någon naturlig interaktion med svenska elever. 

 

 

Den här IVIC, den låg på ett vanligt gymnasium, men vi hade egen ingång 

och eget klassrum så vi fick aldrig träffa svenskar. (Ella) 

 

Om man inte gått i skolan med dem eller jobbar med dem, då är det 

jättesvårt att bara gå ut och hitta en vän idag (...) en svenskfödd (...) ja, jag 

skulle säga det. (Zahra) 

 

 

De berättar att under de första åren i Sverige hade de inte svenska vänner, både för att de 

själva inte vågade ta kontakt men också för att det inte fanns några naturliga forum att träffa 

svenskar på. Intervjupersonerna betonar att de upplever att det fanns en rädsla även hos 
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svenskarna vilket också försvårade. Samtliga menar att de har bara lärt känna svenskar genom 

arbete eller på universitet. 

 

 

Man vågar inte, man är rädd i Sverige (...) man vågar inte prata (...) ja, 

även om man går ut idag på en fest där det finns andra svenskar (...) man 

har roligt med dem och de skrattar, men sen, ingenting mer. Inget utbyte av 

telefonnummer, kontakt och sådär. (Zahra) 

 

University har varit so easy and I have blended in like that with other 

people. I think you need to form bond in some way. (Aysha) 

 

 

Det intervjupersonerna beskriver är att det är svårt att komma i kontakt med svenskar, dels för 

att de inte ges tillgång till svenskarna men också på grund av misstänksamhet och rädslor från 

båda sidor. Zahras uppfattning, som bekräftas av de andra, är att det bara är via naturliga 

mötesplatser som möjligheter finns. Aysha menar att universitet blev ett naturligt forum för 

att träffa svenskar och skaffa vänner. Hon berättar att studenter är där på samma premisser 

och alla har samma mål. Aysha menar att de aldrig har varit svårt att skaffa vänner på 

universitet. 

 

5.2.4 Delanalys 

 

I våra intervjuer framkommer att det sammanbindande sociala kapitalet har sina fördelar och 

nackdelar då det å ena sidan genererar trygghet, å andra sidan sina beskrivs som 

informationsfattigt. Det framgår att det sammanbindande nätverket inte ifrågasätts så mycket 

den första tiden av intervjupersonerna. Efter en tid då behoven ändras, förändras också synen 

på det sammanbindande nätverket. Intervjupersonerna förstår att de behöver söka sig utanför 

det befintliga nätverket för att komma in på arbetsmarknaden och utvecklas. I och med ökad 

erfarenhet och trygghet förändras också behoven och man vågar sig ut. 

 

Kuusela (2011) menar att sammanbindande nätverk är grunden för att människor ska ta sig ut 

och ta för sig i samhället. Putnam (2006) beskriver att sammanbindande nätverk å ena sidan 

kan vara psykologiskt stödjande, å andra sidan etniskt homogent och inåtblickande och 

således begränsande. Sammanbindande nätverk ökar möjligheterna att skapa överbryggande 
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nätverk (Putnam, 2011). Vår analys är att det sammanbindande nätverket stärker 

intervjupersonerna samtidigt som det möjliggör en mer kritisk hållning till de resurser och 

begränsningar som det sammanbindande nätverket kan innebära. Vi tolkar det som att insikten 

om nätverkets begränsningar leder till att intervjupersonerna använder sig av det 

sammanbindande nätverket till att bygga gränsöverskridande relationer. På så sätt ökar de sin 

självständighet och minskar sitt beroende av det sammanbindande nätverket. 

 

Intervjupersonerna kontaktar till en början människor som de redan känner, utan något annat 

mål än att få tillgång till ett arbete. Denna strategi kan tänkas vara användbar när nätverket 

inte är så stort, eller när individens humankapital (utbildning, kunskaper, arbetslivserfarenhet) 

inte är tillräckligt för att kunna vara kräsen gällande jobb. De intervjupersoner som bott längre 

i Sverige eller har utbildat sig på eftergymnasial nivå söker dels arbete på ovan nämnda sätt, 

men har också en tydlig strategi där de medvetet söker efter relationer och nätverk som 

innehar specifika förmågor och/eller resurser som de söker. Detta tolkar vi som ett exempel på 

hur intervjupersonerna försöker bygga upp ett överbryggande socialt kapital som kan fungera 

som en bro till arbetsmarknaden och andra sociala arenor. Ju mer utbildning och erfarenhet, 

desto större möjligheter till valfrihet. 

 

Allt tyder på att intervjupersonerna upplever en svårighet i att komma i kontakt med svenskar 

och att svenskar inte tillskrivs någon särskild betydelse för ett inträde på arbetsmarknaden. 

Intervjupersonerna upplever ett motstånd i mötet med svenskar. Vi tänker att motståndet kan 

ses ur två perspektiv. För det första som fysiskt i form av avstånd och strukturella barriärer då 

till exempel skolmiljön är utformad så att kontakt mellan svenskar och invandrare försvåras. 

För det andra i form av psykiskt motstånd, både från svenskarna och från intervjupersonerna 

själva, då de uttrycker att det finns en rädsla och osäkerhet från båda sidor. När 

intervjupersonerna pratar om att söka sig utanför det egna nätverket handlar det främst om 

invandrare som har mer erfarenhet och besitter högre positioner än vad de själva gör. 

Svenskarna framstår i intervjupersonernas berättelser som onåbara och därför söker de heller 

inte efter svenskar. Vi ser en begränsning i att det finns få naturliga miljöer för umgänge 

mellan svenskfödda och EKB. Vi ställer oss frågan om bristen på arenor för att skapa 

överbryggande socialt kapital med svenskar påverkar inträdet på arbetsmarknaden, då tidigare 

forskning pekar på att kontakten mellan den infödda befolkningen och invandrare påverkar 

integrationen och detta borde således avspegla förutsättningarna på arbetsmarknaden. 
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5.3 Strategier för inträde och etablering på arbetsmarknaden 

 

Det tredje och sista temat som framkommer av våra intervjuer behandlar tre underteman: För 

att våga måste språket finnas, Utbildning och Internet/Arbetsförmedlingen. 

 

5.3.1 För att våga måste språket finnas 

 

Ordet ”våga” är återkommande i samtliga intervjuer och intervjupersonerna betonar att man 

inte bara kan sitta och vänta på att saker ska komma till en, man måste själv våga och agera. 

Aysha berättar att hon upplever i arbetet som kontaktperson till EKB, att det finns många 

tjejer som inte tar för sig. Hon menar att de förlitar sig för mycket på andra och uttrycker att 

de lägger sina liv i andras händer. 

 

Under våra intervjuer berättar samtliga intervjupersoner att modet och viljan har sviktat hos 

dem på olika sätt och vid olika tidpunkter. Ella berättar att det ibland kan vara svårt att hitta 

modet men menar samtidigt att det är en nödvändighet för att något ska hända. 

 

 

Om man vågar händer något bra. (Ella) 

 

 

Flera av intervjupersonerna problematiserar att EKB inte alltid tar för sig och att många EKB 

blir bekväma med, och räknar med, att andra ska ordna saker åt dem. De menar att det är lätt 

att hamna i en bubbla där tiden står still, där man bara vill vara ungdom och inte tänka på jobb 

utan mer leva i nuet. 

 

 

Jag skulle säga att man ska använda den chans man får, man ska inte ta den 

för given, för att det var ju många som bodde med oss som inte gick fram. 

(Faven) 
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Intervjupersonerna förklarar att det är viktigt att våga gå utanför det som känns bekant och 

bekvämt. De menar att det för många känns tryggast att hålla sig till dem som de känner bäst 

och är som dem. Samtidigt uppmuntrar de andra EKB att ta för sig och våga ta kontakt med 

nya människor för att på så sätt hitta arbete. 

 

 

Var inte rädd, och inte skämmas för vem du är eller vad du kommer ifrån 

och try to find your way in all the time (…) like try to find nätverk inte bara 

sådana som är som du the same som du är comfortable with utan outside 

(…) och var inte ashamed  because you don´t speak the language or be 

ashamed of yourself and try to hide with your hijab and stuff (…) inte känna 

att man inte är good enough utan try your best and it's ok to make mistake. 

(Aysha) 

 

 

Intervjupersonerna lyfter att å ena sidan måste man våga, å andra sidan måste man också vara 

aktiv och jobba hårt för att ta sig framåt. Flera beskriver hur de har gjort sitt allra bästa på de 

arbeten de fått och att de på så sätt har fått förtroende från chefer. De betonar hur viktigt det är 

att ständigt kämpa och aldrig ge upp. 

 

 

Allting beror ju på dig själv, hur mycket individen söker hjälp eller söker 

upp information och jobb själv, men vissa vill ju bara bli serverade, eller 

förväntar sig att någon annan ska skaffa jobb åt dem (...) Tror ni att jag fick 

allt gratis? Jag fick jobba arslet av mig! (Habiba) 

 

 

För att våga behöver du kunna språket. Samtliga vidhåller att kunskaper i det svenska språket 

är essentiellt för att överhuvudtaget ha möjlighet att få ett arbete. Amina påtalar att i takt med 

ökad kunskap i det svenska språket ökar också den egna självständigheten. 

 

 

Språket är viktigaste. Om du kan språket, du vet, du kan läsa hur man söker 

jobb, om du kan språket du kan prata med andra, om du kan språket du 

även läsa en jobbannons. (Amina) 

 

Jag tror att för att komma in i samhället måste man också kunna lära sig 

språket och så, man behöver inte kunna flytande men att göra sig förstådd i 

alla fall. (Habiba) 
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Intervjupersonerna beskriver hur språket är nödvändigt och behövs för att kunna konkurrera 

om jobben. De problematiserar också att de känner att de inte passar in och hamnar utanför 

om de inte kan språket. Tre av kvinnorna har haft möjlighet att byta till engelska om de inte 

gjort sig förstådda, vilket de menar har underlättat för dem i många situationer. Bland annat 

att de inte varit beroende och behövt förlita sig på tolk i olika möten med myndigheter men 

också i andra sammanhang som under exempelvis arbetsintervjuer. Intervjupersonerna menar 

att det inneburit en trygghet att veta att det alltid går att göra sig förstådd. 

 

 

När man inte har språket blir man blyg - you become the outcast. But how 

will someone who doesn't have språket fit in? (…) om någon inte förstår mig 

byter jag till engelska direkt. (Aysha) 

 

Jag ser folk från mitt hemland (…) men eftersom de inte har engelska och de 

kan inte så bra svenska heller så kan det bara hamna på såna (...) 

grundbottenjobb. (Amina) 

 

Fast de har bott här i två år har de inte kommit in i systemet (...) ni måste 

själva gå in liksom (...) plugga på språket, ut å jobba på olika ställen (...) 

träffa olika folk. Var där ute liksom. Om man bara umgås med såhära (...) 

folk från samma land, det hjälper inte så ofta. (Ella) 

 

 

Samtidigt som några av intervjupersonerna beskriver hur de kan använda sig av engelska när 

svenska inte räcker till, menar de att de haft tur som fått möjligheten att lära sig engelska 

under uppväxten i hemlandet. Aysha berättar att hon haft fördel av engelskan i 

intervjusituationer, både för att det har varit meriterande för det sökta arbetet men också för 

att det gjort henne mindre nervös och orolig för att inte kunna uttrycka sig korrekt. Hon menar 

att de som inte kan engelska får det svårare den första tiden i Sverige. Några av 

intervjupersonerna beskriver att om man inte har språket tvingas man ta lågstatusyrken, även 

om man har utbildning från hemlandet. 

 

5.3.2 Utbildning 

 

Intervjupersonerna berättar hur de valde yrkesutbildningar för att de trodde att det skulle ge 

dem större möjlighet till arbete, även om de hellre ville jobba med något annat. I dessa miljöer 
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kom de också i kontakt med andra människor som inte hade samma bakgrund och erfarenhet 

som dem, till skillnad mot IVIC som var likt en skiljevägg mellan dem och svenskarna. 

 

 

Viktigaste är att utbilda sig till det man vill jobba med så det blir lättare sen 

att hitta jobb. (Zahra) 

 

 

Samtidigt som intervjupersonerna aktivt har valt att gå yrkesutbildning tycker de att det är 

viktigt att utbilda sig inom något som man är intresserad av, men att detta är något man kan 

göra när man kommit in i systemet och har mer kunskap om vad det svenska samhället kan 

erbjuda. Två av intervjupersonerna har läst på universitetsnivå för göra sig mer attraktiva på 

arbetsmarknaden och för att ytterligare öka sin frihet och valmöjligheter. 

 

 

Ja, jag pluggade (...) eeehh, jag tog psykologi kurs tror jag (...), först jag 

(...), när jag slutade jag pluggade komvux för att jag var på engelska 

gymnasium så jag var eh (...) jag skulle komplettera några eehm betyg och 

sånt och sen jag gjorde Komvux och efter jag var psykologi i Stockholms 

universitet och sen tog också ingenjörsgrejen i KTH för att jag visste inte 

vilken jag skulle välja och sen efter (...) ahhh jag pluggade och sen jobbade 

jag samtidigt (...) jag jobbade som ensamkommandes kontaktperson efter 

(...) direkt fick jag jobbet och jag jobbade i [hotell] också den där tiden. 

(Aysha) 

 

 

Sammantaget framträder i intervjuerna att utbildning är viktigt, dels för språket och dels för 

att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

 

5.3.3 Internet/Arbetsförmedlingen 

 

Alla intervjupersoner beskriver hur de använt sig av internet för att få information och för att 

komma i kontakt med människor med samma ursprung och etnicitet, få tips och råd samt för 

att söka arbete. De beskriver att internet har varit, och är, till nytta när nätverket inte räcker 

till. 
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Där finns en grupp med bara med mongoliska folk. Om de söker annonser, 

om de söker lägenhet, om de söker jobb, ja om det finns ett jobb, ja de 

skriver om de behöver kontakter. (Amina) 

 

 

Habiba berättar att när hon väl upptäckte google, använde hon det ofta i olika situationer och 

för att söka information. Hon berättar skrattande att hon än idag blir kallad för “google-

kvinnan”. 

 

 

Google är det bästa faktiskt, det hjälpte mig mycket med sociala medier och 

internet. (Habiba) 

 

 

Intervjupersonerna har använt sig av internet både i form av sociala medier men också för att 

söka annonser på arbetsförmedlingen. Bland intervjupersonerna råder delade meningar om 

arbetsförmedlingen varit till hjälp eller ej. Å ena sidan beskrivs arbetsförmedlingen som en 

tillgång och ett sätt att få jobb, å andra sidan som obetydlig. 

 

 

Jag tror (...) alla jobb som man lägger ut på arbetsförmedlingen, det är 

bara typ, det är bara få som går på intervju och får jobbet. Jag har aldrig 

fått det. Det var ett tag, typ åtta månader som jag inte kunde hitta jobb, och 

jag gick på intervju efter intervju och då kände jag mig jättehjälplös och 

tänkte att (...) nej, nu ska jag flytta från Sverige. (...) Man får inget jobb här 

i Sverige. (...) Det var en svår tid som jag minns. (Zahra) 

 

Jag fick det inte genom någon (...) det var genom arbetsförmedlingen som 

jag såg en annons. (Habiba) 

 

 

Samtliga intervjupersoner tillskriver internet stor betydelse. Habiba beskriver att när hon 

började inse att den information hon fick av andra EKB inte alltid stämde, började hon söka 

mer och mer på internet efter information. Internet används av samtliga intervjupersoner på 

olika sätt och med varierande syfte. Dels för att få kontakt med människor med samma 

ursprung och för att få kontakt med människor som kan vara till hjälp, dels för att leta efter 

jobbannonser både på hemsidor, sociala medier och arbetsförmedlingen. 
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5.3.4 Delanalys   

 

I det tredje temat tillskrivs andra EKB mest betydelse på så sätt att de indirekt, i detta 

sammanhang, inger självförtroende hos varandra. Detta skulle kunna tyda på att om EKB 

klarar av att ta sig framåt och lära känna andra människor utanför det mindre tätare nätverket, 

är detta sprunget ur relationen till det sammanbindande nätverket. Utan det är du ensam och 

svag. Detta antyder att för att våga och orka kämpa spelar det sammanbindande nätverket en 

stor roll. Våra intervjupersoner beskriver således det som Kuusela (2011) menar med att det 

sammanbindande sociala kapitalet bidrar till att människor, som annars har det lite svårt, 

vågar och får det lättare att ta sig vidare och framåt. Vi tänker att EKB riskerar att bli mer 

sårbara, ensamma och passiva utan gemenskapen i det sammanbindande nätverket. Det tycks 

som om det sammanbindande sociala kapitalet stärker individen och ökar känslan av 

egenmakt, kontrollen över sitt eget liv och förmågan att göra det man vill. 

 

Vidare kan vi se att avsaknad av språket å ena sidan kan bli ett hinder, å andra sidan är 

tillgången till språket en möjlighet och brygga. Intervjupersonerna tillskriver språket som den 

viktigaste komponenten för integration och möjlighet till arbete i Sverige. Begränsade 

språkkunskaper kan få EKB att inte söka sig utanför den egna gruppen, samtidigt som de 

möter motstånd när de väl försöker och då är risken att de inte får jobb just på grund av 

språkförbistringar. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att det krävs mycket av den 

egna förmågan för att skapa överbryggande socialt kapital. Sammanfattningsvis tolkar vi det 

som att det svenska och, i vissa fall engelska, språket är centralt och att det är nyckeln till 

självständighet för EKB. Det är på alla sätt tydligt att språket är en viktig brygga för att kunna 

vidga sitt nätverk och dessutom för att våga närma sig arbetsmarknaden. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de använder internet för att söka jobb och få kontakt 

med människor som kan vara till nytta på olika sätt. Lin (1999) menar att internet är 

betydelsefullt för användning och skapande av socialt kapital. De nätverk som skapas på 

sociala medier beskrivs som å ena sidan intima, å andra sidan rika på lättillgänglig 

information. Resurserna inom nätverken delas av gruppmedlemmarna. Det framgår att 

internet har varit otroligt betydelsefullt för våra intervjupersoner då nätverket i Sverige 

inledningsvis varit ganska tunt. Framförallt har det fått en ökad betydelse i samband med att 

det sammanbindande nätverket minskat i betydelse när det kommer till att få information. 

Ingen av intervjupersonerna har sin familj här i Sverige och behöver således använda så 
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många sätt som möjligt för att utöka sitt nätverk och etablera nya kontakter. Mot den 

bakgrunden kan vi se att internet har fyllt en viktig funktion, speciellt sociala medier. 

Intervjupersonerna har dels hittat forum och grupper för människor som är som dem med 

samma ursprung och erfarenhet, och dels fått kontakt med andra människor som har andra 

resurser. På detta sätt har de kunnat vidga sitt nätverk med både sammanbindande och 

överbryggande kapital, där de å ena sidan söker intima nära relationer, å andra sidan 

lättillgänglig information och arbetsrelaterade kontakter. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Genom vår valda metod och utifrån teorier kring socialt kapital har vi undersökt vilka 

relationer, nätverk och strategier kvinnor, som vid ankomsten till Sverige var EKB, anser har 

varit betydelsefulla för deras inträde och etablering på den svenska arbetsmarknaden. 

 

I relation till vår första frågeställning, vilka relationer har varit betydelsefulla för kvinnornas 

inträde och etablering på den svenska arbetsmarknaden, har vi funnit tre spår som alla varit 

betydelsefulla men på olika nivåer. För det första beskriver intervjupersonerna att kontakten 

med andra EKB ger trygghet den första tiden men också ett stöd för att förstå det nya landet 

och den nya situationen. För det andra fann vi att intervjupersonernas boende, ofta HVB, var 

betydelsefullt gällande att få praktik och för en första kontakt med arbetsmarknaden. För det 

tredje fann vi att socialsekreteraren implicit hade en betydelsefull roll då socialsekreteraren 

var den som kunde fatta beslut över intervjupersonens liv och indirekt påverka både 

integrationsprocess och uppbyggnaden av socialt kapital hos EKB den första tiden i Sverige. 

 

I utforskandet av vår andra frågeställning, vilken betydelse ges det sociala nätverket i relation 

till arbetsmarknaden, framkom att intervjupersonerna även såg relationen till andra EKB och 

människor med samma erfarenhet och ursprung som begränsande. Det fanns behov av att 

vidga sitt nätverk för att på så vis öka möjligheten för att få tillgång till arbetsmarknaden. 

Samtidigt som denna insikt fanns, var det tydligt att det fanns svårigheter med att komma i 

kontakt med, och få relationer med, svenskar. Det utvidgade nätverket som sågs som 

betydelsefullt innebar främst relationen med andra invandrare, men som hade varit i Sverige 
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längre tid än intervjupersonerna, vilket tyder på problem med att skapa överbryggande socialt 

kapital till svenskar. 

 

I relation till vår tredje frågeställning, vilka strategier har kvinnorna använt för att etablera 

sig på den svenska arbetsmarknaden, identifierade vi tre olika spår. För det första det svenska 

och engelska språkets betydelse för att ta sig fram på den svenska arbetsmarknaden, vilket 

gick hand i hand med att våga ta för sig. För det andra såg vi att utbildning lyfts som viktigt 

för att öka sin självständighet och valfrihet. För det tredje använde sig intervjupersonerna av 

internet när det sociala nätverket inte räckte till och att på sociala medier fanns en möjlighet 

att skapa överbryggande socialt kapital. 

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatserna att det sammanbindande nätverket är viktigt och 

grundläggande för att socialt kapital ska skapas och kunna användas. Det sammanbindande 

nätverket ger ringar på vattnet, det möjliggör och tillgängliggör det överbryggande nätverket. 

Andra påverkande faktorer för intervjupersonernas inträde och etablering på arbetsmarknaden 

utgörs av egna resurser och förmågor, vilka utvecklas och används i relationen med andra 

människor. Således sluts cirkeln av socialt kapital och vi förstår att allt hänger ihop och kan 

liknas vid trådar som flätas samman. 

 

6. Diskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka relationer, nätverk och strategier kvinnor, som 

vid ankomsten till Sverige var EKB, anser har varit betydelsefulla för deras inträde och 

etablering på den svenska arbetsmarknaden. I detta kapitel kommer vi inledningsvis föra en 

övergripande diskussion kring de resultat som framkommit i relation till tidigare forskning 

och även argumentera för det sociala arbetets betydelse. Detta följs av en diskussion kring 

vårt tillvägagångssätt och begränsningar med vald metod. Slutligen kommer vi med förslag på 

framtida forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

 

För det första tolkar vi det som att det sammanbindande nätverket är essentiellt den första 

tiden i Sverige och att det är det sammanbindande nätverket som också ger mod och styrka 

och på så vis möjliggör steget till överbryggande socialt kapital. I vår studie representeras 

överbryggande socialt kapital av mer erfarna invandrare. Med hänsyn till EKBs utsatta 

situation som nyanländ och utan vårdnadshavare, ser vi att det är ett naturligt steg att söka sig 

till andra likasinnade då det finns tillit och förtroende just på grund av att man delar 

erfarenhet. Detta nätverk ger styrka och kraft att sedermera våga söka sig utanför detta 

sammanbindande nätverk. En nackdel vi kan se är att det sammanbindande nätverket tenderar 

att ge felaktig information på grund av exempelvis okunskap, vilket kan bli missvisande och 

kan motverka att EKB bygger tillit till andra som inte har samma ursprung och erfarenhet som 

dem. Samtidigt kan begränsningarna med det sammanbindande nätverket vara en positiv och 

bidragande faktor för att EKB ska lyfta blicken och öka viljan till att vidga sitt nätverk, genom 

att exempelvis söka kontakter i överbryggande syfte. Med bakgrund av detta menar vi att det 

sammanbindande nätverket fyller en viktig funktion på vägen mot ett inträde på 

arbetsmarknaden. 

 

Våra resultat går i linje med tidigare forskning som visar på att det finns starka band mellan 

EKB och att dessa relationer präglas av förståelse och lojalitet mellan varandra. I forskningen 

framkommer bland annat att EKB hjälper varandra och att det främst är vännerna och 

landsmännen de vänder sig till när det finns behov av stöd och hjälp (Eriksson et al., 2014). 

När det gäller inträde och etablering på arbetsmarknaden betonar intervjupersonerna 

nödvändigheten att vidga sitt nätverk, vilket även framgår i Gericke et al. (2018), Hedlund 

(2018) och Behouti (2008). Å ena sidan visar forskningen på att det överbryggande nätverket 

är viktigt, å andra sidan framkommer att kvinnors nätverk kan vara mindre omfattande än 

mäns (Celikaksoy & Wadensjö, 2018), dessutom innefattar det inte på samma sätt personer 

som har arbetsrelaterade kontakter att förmedla (Behouti, 2008). Till skillnad mot Behoutis 

(2008) resultat, tyder inte våra resultat på att intervjupersonerna haft svårt att etablera nya 

nätverk och arbetsrelaterade kontakter, i själva verket upplevde vi att vi såg ett mönster där 

det sammanbindande nätverkets inflytande och betydelse minskade och att det idag fyller en 

annan funktion. Vi funderar på att en tänkbar förklaring till detta kan vara att våra 

intervjupersoner är resursstarka individer som vågat. 
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För det andra visar våra resultat på att socialt kapital har stor betydelse för kvinnornas inträde 

och etablering på den svenska arbetsmarknaden. Dock visar våra resultat tydligt att en 

förutsättning för ett inträde på den svenska marknaden är det svenska språket. Vår tolkning är 

att språket å ena sidan är viktigt för att bli bemött som likvärdig andra människor, å andra 

sidan för att göra sig självständig. Samtidigt som våra intervjupersoner betonade vikten av 

goda språkkunskaper kan vi se en liknande tankegång i tidigare forskning då både Eriksson et 

al. (2014) och Cheung och Phillimore (2014) skriver att språket är avgörande för att 

integreras, utvidga nätverk samt etablera sig på arbetsmarknaden. Våra resultat ligger i linje 

med dessa studier då flera av intervjupersonerna bland annat problematiserade att nära 

bekanta till dem fortfarande, trots flera år i landet, varken integrerats eller etablerat sig på 

arbetsmarknaden och detta just på grund av bristande språkkunskaper. 

 

Våra resultat tyder på att socialsekreteraren har en viktig funktion i att stödja flickorna i att 

skapa socialt kapital. Detta kan innebära att socialsekreteraren behöver ställa krav, bygga 

relation och vara tydlig med vikten av att lära sig språket. Våra resultat tyder på att kontakten 

med socialsekreterare och boendepersonal är oerhört viktig då de har möjlighet att ge EKB de 

förutsättningar som behövs för att klara sig på sikt, och att detta är betydelsefullt för socialt 

arbete inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå. En försvårande men nödvändig 

omständighet för att socialt kapital ska kunna skapas är att det finns tillit och förtroende 

mellan människor (Putnam, 2006; Lin, 1999; Putnam, 2011; Eriksson et al., 2014). Våra 

resultat indikerar att det kan uppstå svårigheter för EKB att bygga relationer till 

socialsekreteraren när relationen till socialsekreteraren är tidsbegränsad och oviss. Utifrån 

dessa komplicerande omständigheter kan vi tänka att det är enklare för exempelvis 

boendepersonal att etablera värdefulla band med EKB än för en myndighetsperson. 

 

För det tredje visar både vår studie och tidigare forskning på vikten av att vidga nätverket för 

att träda in och framförallt etablera sig på arbetsmarknaden. Våra intervjupersoner beskriver 

en svårighet med att lära känna svenskar och att den enda möjligheten att göra detta är genom 

skola eller arbete. Vår studie visar att denna svårighet inte underlättades av att 

intervjupersonernas första skolgång var IVIC, som för flera av våra intervjupersoner hölls i 

separat lokal. Denna separering problematiseras i Eriksson et al. (2014) där det beskrivs att 

det å ena sidan sågs som ett problem att introduktionsprogrammet försvårade 

invandrarbarnens integration, å andra sidan upplevdes ett motstånd då ingen ville axla 
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ansvaret för att lösa problemet. Det Eriksson et al. (2014) beskriver är ett organisatoriskt 

hinder där det råder konflikter kring ansvarsfördelning och resurser. Vi anser att en 

förutsättning för få en möjlighet att på bästa sätt utveckla sina språkkunskaper och utvidga sitt 

nätverk är att skapa arenor för naturlig interaktion mellan människor oavsett ursprung. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer för att få möjlighet anpassa intervjusituationen och 

samtalet, ställa följdfrågor och gå tillbaka i samtalet om vi avsett att undersöka något vidare 

och få mer utförliga detaljer. Det var också viktigt för oss att etablera en relation till 

intervjupersonen, om än kortsiktig, för att synliggöra nyanser och öka vår förståelse för 

intervjupersonens berättelse och perspektiv. Vi funderade på hur det hade blivit om vi 

intervjuat i fokusgrupper. Å ena sidan hade vi förmodligen fått se dynamiken mellan 

intervjupersonerna. De hade även fått möjligheten att väcka tankar och reflektioner hos 

varandra, vilket hade kunnat leda samtalet till en annan mer informativ nivå. Å andra sidan 

skulle risken vara att intervjupersonerna inte öppnat sig och delat med sig på samma sätt som 

vi upplevde att de gjorde i våra enskilda intervjuer. 

 

Vi anser att studien med fördel genomfördes med stöd av kvalitativa intervjuer, en nackdel 

blev dock tydlig då två intervjuer dessvärre behövde genomföras med FaceTime, varav ett av 

dem avbröts och vi fick genomföra en ren telefonintervju. Detta samtal blev kortare och vi 

upplevde att vi blev begränsade av att inte kunna se intervjupersonen och hens kroppsrörelser 

och ansiktsuttryck. Hade vi gjort om samma studie hade vi enbart genomfört fysiska 

intervjuer. 

 

En ytterligare möjligt begränsande faktor är att vi använt oss av snöbollsurval, vilket kan ha 

medfört att vi enbart fått tillgång till resursstarka individer. Snöbollsurvalet har skett via två 

spår, på så sätt har vi försökt undvika att samtliga intervjupersoner känner varandra. Ett annat 

problem med vårt urval är att vi inte intervjuat EKB som varken har slutfört gymnasiestudier 

eller kommit in på arbetsmarknaden, det vill säga den grupp som förmodligen endast har 

sammanbindande socialt kapital. Detta kan således påverka överförbarheten mellan vår studie 

och andra studier om faktorer som påverkar EKB och deras inträde på arbetsmarknaden. 
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Däremot kan studien ses som överförbar på så vis att de faktorer som våra intervjupersoner 

ansett betydelsefulla även kan appliceras på de EKB som inte besitter samma resurser, med 

förbehåll för att dessa EKB förmodligen har än större behov av professionella socialarbetare 

som ser och lyssnar på dem. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

Det är förmodligen ingen överdrift att framhålla att kvinnors situation på arbetsmarknaden i 

ett nytt land är kantad av utmaningar och att ensamkommande flickor är en utsatt grupp då de 

är i minoritet. Då vi anser att kvinnor, som kommit som EKB till Sverige, är en synnerligen 

utsatt grupp är vårt förslag att framtida forskning belyser de problem och svårigheter gruppen 

utsätts för. Vidare framhåller vi att ett feministiskt- eller intersektionellt perspektiv i framtida 

studier skulle vara värdefullt för att få ytterligare dimensioner och perspektiv på 

intervjupersonernas upplevelser och situation. Det behövs även mer forskning om internet och 

sociala mediers roll som arena för att utveckla överbryggande nätverk. Avslutningsvis tyder 

våra resultat på att socialsekreteraren spelar en marginell roll för EKB. Mot bakgrund av detta 

anser vi också att det behövs forskning som kan visa på om socialtjänsten verkligen har en 

sådan liten betydelse för hela målgruppen, EKB, och vad det i sådant fall beror på.  
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Nutidsfrågor 

- När kom du till Sverige? 

- Hur gammal är du nu? 

- Bor du själv? 

- Vad har du för utbildning? 

- Jobbar du? Med vad? 

- Hur fick du jobbet? 

 

Arbete 

- När fick du ditt första jobb (efter att du blivit fri från socialtjänsten)?  

- Hur fick du det? 

- Var det någon som hjälpte dig? Goda råd? 

- Vad har du använt för strategi när du letar arbete?  

- Gör du något annorlunda nu när du söker arbete, än vad du gjorde när du sökte dina 

första jobb?  

- Varför? 

- Vilka erfarenheter var viktiga för att få ditt nuvarande arbete/ ditt första arbete? 

- Har du upplevt några problem när du sökt jobb? vilka? 

- Har det blivit lättare eller svårare med tiden att få arbete?  

- Kan du berätta mer? 

- Har du kontakt med andra som likt dig kom som ensamkommande flickor till 

Sverige? 

- Har ni haft utbyte av varandra i arbetssökandet? 

- Vilket råd skulle du ge till tjejer som kommer som ensamkommande och som vill 

få ett arbete? 
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- Finns det något tips eller annat som du önskat att du vetat innan du började leta 

arbete? 

- Har du känt av fördomar när du sökt jobb?  

- På vilket sätt?  

- Hur kändes det? 

- Vad betyder det för dig att ha ett arbete? 

- Hur kändes det för dig att inte ha ett arbete? 

 

Bakgrund 

- Kan du berätta om hur du upplevde de första åren i Sverige? 

- Var bodde du? 

- Är det några människor du minns som fick särskilt stor betydelse för dig? 

- Varför var de människorna så viktiga? 

- Hur minns du relationen till din/a socialsekreterare som du hade kontakt med? 

- När avslutades din relation på socialtjänsten? 

- Hur upplevde du skoltiden i Sverige? 

- Är det några personer du upplevde som särskilt betydelsefulla? 

 

Relationer 

 

- Har du återförenats med din familj i Sverige?  

- Om du har det, hur gammal var du då ni återförenades? 

- På vilket sätt har familjeåterföreningen påverkat din livssituation? 

- Vad sa din familj om din syn på arbete? 

- Vad betyder din familj för dig? 

- Har du kontakt med någon familjemedlem från ditt födelseland? I sånt fall, 

vilken betydelse har hen för dig?  

- Har du några personer omkring dig som du upplever som särskilt betydelsefulla? 

- Kan du berätta varför de här personerna betyder mycket för dig? 
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Framtid 

 

- Är det någonting annat som du vill berätta? eller förtydliga? 

- Tycker du att vi har missat någon viktig aspekt? 
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9. Bilaga 2 - Informationsbrev och 

samtyckeskrav 

 

Hej! 

 

Vad roligt att du vill vara med i vår studie! Vi som gör studien heter Zenzi Brydolf och 

Rebecka Casserblad och vi studerar till socionomer på Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi vårt examensarbete som kommer att vara klart i början på juni. 

 

Vi har valt att studera kvinnors (som har kommit som ensamkommande barn) upplevelser av 

att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi är nyfikna på vad som har varit viktigt och 

vad som har underlättat för dig när du har sökt jobb. Vi är också nyfikna på vilka relationer, 

alltså vilka människor och vänner, som haft betydelse för dig, framförallt i relation till dina 

möjligheter att få jobb. Vi vill studera vad sociala relationer kan ha för betydelse för 

etableringen (inträdet) på arbetsmarknaden. 

 

Anledningen till att vi vill undersöka det vi vill undersöka är för att vi hoppas kunna bidra till 

att professionella i socialt arbete, till exempel socialsekreterare eller boendepersonal, får en 

ökad (bättre) förståelse för er situation. Detta för att andra ensamkommande tjejer ska kunna 

få bättre stöd och hjälp. Förhoppningsvis kommer studien att bidra till att ensamkommande 

tjejer och kvinnors behov blir tydligare och mer uppmärksammat. 

 

Vi kommer att använda oss av individuella intervjuer och hoppas kunna intervjua 6-8 kvinnor. 

Det är svårt att säga hur lång tid intervjuerna kommer att ta, men mellan 30-60 minuter är 

troligt. Intervjuerna kommer att spelas in med mobiltelefon och kommer att raderas när 

uppsatsen är färdig. 

 

Vi uppskattar att du vill vara med i vår intervju och hjälpa oss i vårt arbete! Deltagandet är 

frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Du kan avbryta din medverkan 

innan, under eller efter intervjun. Du kan också välja att inte svara på frågor. Vid förhinder är 

det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. 
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Vi kommer att ta bort uppgifter som kan kopplas till dig som person, som till exempel namn 

och bostadsort – materialet kommer att anonymiseras. Alla uppgifter som tillförs studien 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de enbart kommer att behandlas av oss 

två och vår handledare samt förvaras på ett sådant sätt att det enbart är vi som har tillgång till 

dem. 

 

Den färdiga uppsatsen kommer att läggas ut på Digitala Vetenskapliga Arkivet - en databas 

över uppsatser på högskola och universitet (se mer på www.diva-portal.org). Om du önskar så 

skickar vi gärna uppsatsen till dig när den är klar! 

 

Återigen tack för ditt deltagande i vår studie! 

 

Vår handledare heter Helene Brodin och är universitetslektor vid Institutionen för socialt 

arbete. Hon kan nås för frågor på: helene.brodin@socarb.su.se . 

 

Härmed samtycker jag till medverkan i studien utifrån ovanstående villkor: 

  

 

Ort och datum: ___________________________________                     

  

Namnunderskrift:_____________________________________ 
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