
Intervjuguide
Bilaga till rapporten Unga utrikes födda kvinnors etablering.  
En analys av hinder och möjligheter



Bilaga till rapporten ”Unga utrikes födda kvinnors etablering.  
En analys av hinder och möjligheter”
Det här är bilagan till rapporten Unga utrikes födda kvinnors etablering. En 
analys av hinder och möjligheter som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Intervjuguide (gruppintervju) 

Inledande presentationsrunda. Berätta kort om er bakgrund:

• När ni kom till Sverige och var ni kommer ifrån 

• Hur er familjesituation ser ut

• Er utbildnings- och arbetslivserfarenhet

Vad betyder det att vara etablerad för er?

• Är det viktigt att ha ett arbete? Varför/varför inte?

Hur upplever ni era möjligheter att få ett jobb? 

• Är det lätt eller svårt att hitta jobb som passar era kunskaper?

• Blir ni kallade till intervjuer på de jobb ni söker? Hur upplever ni jobb-
intervjuer?

• Har ni tidigare arbetat?

• Hur ser ni på era möjligheter att få ett arbete i framtiden?

Finns det något som hindrar er från att få ett arbete? 
Kan exempelvis handla om krav på arbetsmarknaden, krav från familj och 
omgivning, hälsa m.m.  

• Finns det någon/något som hindrat er från att söka de jobb ni velat? 

• Hur påverkar er familjesituation era möjligheter att arbeta?
• Upplever ni att det är svårt att samtidigt arbeta och ha ansvar för barn och 

familj?

• Finns det någon som hjälper er med barnen?

• Vilka nätverk har ni tillgång till i Sverige?  
• Upplever ni att detta påverkat era möjligheter att hitta ett arbete på ett 

positivt eller negativt sätt? 

• Upplever ni att det är vanligt med diskriminering på den svenska arbets-
marknaden?
• Har ni egen erfarenhet av detta? 

• I vilka situationer? På vilket sätt?
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Upplever ni att ni fått den hjälp och stöd ni behöver för att kunna arbeta?

• Vilka former av hjälp och stöd har ni fått i Sverige?

• Vem vänder ni er till för att få stöd? 

• Hur upplever ni att Arbetsförmedlingen hjälper er?

• Vad skulle kunna förbättras?

Upplever ni att alla har samma möjligheter att bli etablerade i arbetslivet? 

• Om inte, vad påverkar? 

• Upplever ni att utrikes födda kvinnor har svårare att få arbete jämfört med 
utrikes födda män? Varför/varför inte?

Varför tror ni att utrikes födda kvinnor arbetar i lägre utsträckning?
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