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Abstract 

The word integration is a well-known word and often used in today's media and politics. The 

question is if integration is ever spoken in terms of integrations for men and integration for 

women instead of integration generally. What we can see from several studies is the newly 

arrived women's exclusion from the integration to the Swedish society, especially on the labor 

market. This problem is rarely discussed throughout politicians and how they can remove this 

exclusion from the society, and what kind of efforts that needs to be made on a national level 

to create a more accepting society.    

This essay is created to highlight the problems and difficulties that may arise while integrating 

into the Swedish society and labor market as an immigating woman. This was studied through 

three different Swedish national documents: “2017 Budgetpropositionen om 

etableringsinsatser” and two action plans from the Swedish labor authority called 

“Arbetsförmedlingen”. With the help of the questions, the material was investigated in which 

efforts are being made in the labor market for newly arrived women seen from a feminist 

perspective in the documents. The material was read and analyzed based on a discourse 

analysis using a content analysis. The essay is based on a feminist theory, that is embedded in 

two feminist perspectives which are: the theory of gender roles and the intersectional 

perspective. 

The results of the study show a clear lack of the intersectional perspective, where new arrivals 

are seen as a homogeneous group. The documents do not express themselves based on the 

correct terms and the structural problems are not addressed sufficiently, which creates 

problems for the newly arrived woman to be integrated into the labor market. Therefore, there 

is a need in national documents to focus more to the needs of the individual, and see it from 

several grounds and not just see it from a gender perspective. This creates more 

individualized efforts, but we are not there yet. 

 

 

 

 



 5 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 7 

1.1 Bakgrund 8 

1.1.1 Integrering/Etablering i det svenska samhället. 9 

1.1.2 Jämställdhet kontra Jämlikhet 9 

1.2 Syfte & Frågeställning 10 

1.3 Urval och Avgränsning 11 

1.4 Tidigare forskning 12 

1.5 Material/ Datainsamling 14 

1.6 Metod 14 

1.6.1 Diskursanalys - kritisk diskursanalys 15 

1.6.2 Innehållsanalys 16 

1.7 Teori 17 

1.8 Disposition 19 

2. Resultat 20 

2.1 Sammanfattning av Regeringens budgetproposition kapitel 13 “Jämställdhet och nyanlända 

invandrare etablering” 20 

2.2 Sammanfattning av handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller 

studier, 2017–2018 21 

2.3 Kategorisering av Budgetpropositionen och handlingsplanen. 23 

2.3.1 Kvinnans roll i hemmet 23 

2.3.2 Bidrag - Föräldrapenning 24 

2.3.3 Nyanlända en homogen grupp? 25 

2.3.4 Diskriminering- Etnicitet största gruppen inom diskriminering 25 

2.3.5 Utbildning och samhällsorientering-  en viktig förutsättning för arbete 26 

2.3.6 Myndigheternas agerande gentemot det nyanlända 27 

2.3.7 Inga tydliga åtgärder presenteras 28 

2.3.8 Påskynda integrationen 29 

2.4 Snabbspår - Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med snabbspår. 29 

3. Analys 31 

3.1 Nyanlända som en homogen grupp: 33 

3.2 Fokus på etnicitet inte (bara) kön 35 



 6 

3.3 Könskodade snabbspår 36 

3.4 Summering av analysen 37 

3.5 Reflektion kring metod och teori 38 

4. Avslutning 39 

Källförteckning 40 

1. Tryckta källor 40 

2. Internetkällor 40 

Appendix 1: Antal träffar på utvalda sökord i materialet 43 

 

  



 7 

1. Inledning  

Jag har valt att belysa problematiken/svårigheter som kan uppstå att integreras i det svenska 

samhället som nyanländ kvinna. Jag har märkt att när jag deltar i språkkaféer är majoriteten 

av deltagarna ofta nyanlända män. En av anledningarna till detta är att det är fler män än 

kvinnor som har kommit till Sverige som flyktingar under de senaste åren.1 Rapporter från 

2015 visar att det var nästan hälften kvinnor kontra män som flydde från krigsdrabbade 

länder. Samma rapport visar dock att kvinnorna främst stannar i närliggande områden medan 

männen tar sig till säkrare länder i väst.2 Statistik visar att mindre än 20 procent av de som tog 

sig över Medelhavet under 2015 var kvinnor.3 En annan faktor är att kvinnan ofta är hemma 

med barnen. Patriakala strukturer i samhället gör att man fortfarande anser att kvinnan har det 

största ansvaret i familjen.4  

 I flera kommuner jobbar man aktivt för att fler kvinnor ska komma på olika evenemang 

genom att till exempel lägga språkcafé på lördagar då många män är lediga från sina jobb och 

kan vara hemma med barnen.  Man har även börjat med barnpassning för att kvinnorna ska få 

möjlighet att delta. Ett flertal organisationer t.ex. ”Kompis Sverige” påtalar hur viktigt det är 

med möten mellan nyanlända och väl etablerade svenskar för integrationsprocessen men även 

för att sudda ut gränser mellan människor. Det kan göras genom språkcafé och andra event.5   

Så vilka hinder stöter den nyanlända kvinnan på i sin integrationsprocess?  Min hypotes är att 

några huvudfaktorer är det svenska språket, sociala koder, kultur och även förutbestämda 

könsroller.  Utifrån statistik går det att se att nyanlända kvinnor på olika sätt har svårare att 

integreras i samhället, främst på arbetsmarknaden.6 

Forskning tyder på att en viktig del för en person att känna sig delaktig i samhället bygger på 

att personen känner att den bidrar till något i samhället eller familjen och därmed få känna sig 

                                                 
1 Migrationsverket. “Aktuell Statistik.” Till Migrationsverkets Startsida, 1 Dec. 2017, 

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html. 2 januari 2018 
2 ODI: O’Neil, Tam; Fleury, Anjali & Foresti, Marta, Women on the move Migration, gender equality and the 

2030 Agenda for Sustainable Development s. 1  
3 OSCEPA: Fry, Hedy, GENDER BALANCE REPORT .  S.6-7 

4  Gemzöe, Lena. ” Feminism” . Bilda förlag, Falun, 2015. S.20 
5 Kompis Sverige. “Om Oss.” Kompis Sverige, kompissverige.se/om-oss/. 2 januari 2018 
6 Gerd, Lundstedt. “Tyst Om Nyanlända Kvinnors Läge På Arbetsmarknaden.” Arbetsvärlden, 5 Mar. 2015, 

www.arbetsvarlden.se/tyst-om-nyanlanda-kvinnors-lage-pa-arbetsmarknaden/. 2 januari 2018  

 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html
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behövd.7 En av dessa saker skulle kunna vara att personen får ett jobb. Det är därför intressant 

att undersöka närmare vilka satsningar som görs för att få nyanlända kvinnor ut på 

arbetsmarknaden. Det är även intressant att undersöka vilka hinder som förekommer i det 

svenska patriarkala samhället med ett särskilt fokus på arbetsmarknaden. Vad får detta för 

konsekvenser för dessa nyanlända kvinnor? Detta ämnar jag att undersöka i denna uppsats. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har en ökad invandring i Europa och Sverige skett från krigsdrabbade 

länder. Flyktingar söker sig en säkrare framtid i Sverige. Detta ställer krav på de svenska 

institutionerna att bistå och hjälpa dessa människor att få en trygg och bra etablering in i det 

svenska samhället.   

Ett exempel hämtat ur ett fall i Helsingborg som visar hur situationen för en nyanländ kvinna 

kan se ut. Exemplet skall bidra med förståelse för den problematik uppsatsen ämnar belysa.  

Mannen kom innan familjen till Helsingborg i Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. 

Tack vare uppehållstillståndet kunde han åberopa rätten till familjeåterförening varpå hans fru 

och barn kunde anlända. Eftersom mannen kom innan familjen har han haft en annan 

möjlighet att komma in i samhället. Det har gjort att han även har ett arbete. Han arbetar ofta 

och när han inte gör det går han på SFI eller besöker språkcafé för att komma in i samhället. 

På grund av att mannen är aktiv i samhället får det till följd att kvinnan alltid stannar hemma 

med barnen. Det gör att hon får en väldigt liten möjlighet att komma ut och integreras i det 

svenska samhället. På dagarna går barnen i skolan men de har ingen rätt att gå på fritids 

eftersom kvinnan inte arbetar och går för få timmar på SFI.  Kvinnan är lågutbildad och har 

kontakt med en handläggare på arbetsförmedlingen som inte har kapacitet eller tid att hjälpa 

henne mer än med den grundläggande etableringsplanen som hon redan fullföljt.  

Här ska jag kort beskriva en bakgrund till Sveriges bestämmelser inom etableringsinsatser, 

skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet och förklara det feministiska perspektivet som 

valts i uppsatsen. Dessa begrepp/rubriker är relevanta för att få en tydligare inblick av denna 

uppsats. 

                                                 
7 Lennart, Koskinen. “Att Känna Sig Behövd.” Motivation.se, Oct. 2016, www.motivation.se/innehall/att-kanna-

sig-behovd/. 2 januari 2018 

http://www.motivation.se/innehall/att-kanna-sig-behovd/
http://www.motivation.se/innehall/att-kanna-sig-behovd/
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1.1.1 Integrering/Etablering i det svenska samhället. 

För en nyanländ är målet att integreras i det nya samhället. För att skapa en lyckad integrering 

så genomför staten vissa etableringsinsatser. 

Alla nyanlända som har fått asyl i Sverige har rätt till en etableringsplan.8  Etableringslagen 

trädde i kraft december 2010. Den lagen ska se till att alla nyanlända utifrån sina egna 

kvalifikationer får professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, hitta ett 

arbete och bli självförsörjande.9  Arbetsförmedlingen har det koordinerande ansvaret för 

insatser för vuxna nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.10 

Nyanlända har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att ha folkbokförts. Planen ska 

som huvudregel omfatta aktiviteter på heltid och som längst vara i 2 år. En etableringsplan är 

individuell, men ska alltid innehålla: 

–  Svenska för invandrare (SFI), 

– arbetsförberedande insatser (till exempel praktik och validering av utbildnings- och 

yrkeserfarenheter)  

– information om det svenska samhället (samhällsorientering).11 

1.1.2 Jämställdhet kontra Jämlikhet  

Definitioner av begrepp som är centrala för uppsatsen är jämställdhet och jämlikhet vilket 

kommer förklaras och tydliggöras här.  

Jämlikhet är ett större begrepp än jämställdhet och “avser lika möjligheter, skyldigheter och 

rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället oavsett till exempel kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionalitet, sexuell 

läggning och klass.”12  Jämställdhet handlar om ett jämlikt förhållande mellan könen.  

                                                 
8 Montesino, Norma och Righard, Erica. “ Socialt arbete och migration. S. 76-77 
9 Dahlin, Johanna. ”Snabbspår och stickspår – En jämställdhetsgranskning av budgetpropositionen 2017” 

Kvinnolobby. 2017.  http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2017/04/Snabbspar-och-stickspar-

webb.pdf s.22 3 januari 2018 s.22 
10Ibid S.16 
11 Ibid S.23 
12 Almén, Mikael. ” Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv”. Nationella sekretariatet för 

genusforskning inom ramarna för satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). 2014. 

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/Jämställdhetsintegrering-med-intersektionellt-perspektiv-

pdf1.pdf 3 januari 2018 

 

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/Jämställdhetsintegrering-med-intersektionellt-perspektiv-pdf1.pdf
http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/Jämställdhetsintegrering-med-intersektionellt-perspektiv-pdf1.pdf
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Definitionen av jämställdhet i Sverige är att män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter.13  

Jämställdhetsintegrering skapades i Sverige i början av 1990-talet och dess syfte är att alla 

politiska beslut ska formas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.14  

 

1.1.3 Inriktning på feministiskt teori/perspektiv 

Feminismen har flera olika inriktningar men konsensus inom feministiska teorier är att det 

finns en orättvis fördelning mellan män och kvinnor. Synen på hur målet om en jämställd 

värld skiljer sig mellan olika feministiska teorier. Feminismen har huvudsakligen två 

inriktningar särartsfeminismen och likhetsfeminismen.  I denna uppsatsen kommer ordet 

feministiskt perspektiv ha en koppling till likhetsfeminism.    

 

Uppsatsen kommer utgå från NE:s definition av likhetsfeminism som säger: ”Män och 

kvinnor är olika som individuella personer, men lika på ett allmänt och mänskligt plan och det 

är historien och samhället som skapar skillnader mellan könen, inte biologin (naturen)”15 

 

Viktig del för uppsatsen är även att påtala att likhetsfeminismen huvudmålet är att erkänna 

könsrollerna som sociala konstruktioner, att få ett jämlikt samhälle och i synnerhet att våra 

livssituationer ska vara fria från könstillhörighet.16 

 

1.2 Syfte & Frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken/svårigheten som kan uppstå kring att 

integreras i det svenska samhället som utomeuropeisk nyanländ kvinna, främst utifrån 

etablering på arbetsmarknaden. 

För att uppnå uppsatsens syfte undersöks två frågeställningar:  

                                                 
13  Josefson, Helena. “Genus, hur påverkar det dig.” Natur och kultur. Kristianstad, 2005. S. 13 

14 Ibid. S.72 
15NE.”Likhetsfeminism”. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/likhetsfeminism 29 December- 17 
16  Kvinnorätt ” Vad är feminism” http://www.kvinnorsratt.se/svenska/index.php/home/85-nyheter-
arkiv/119-vad-ar-feminism 7 januari 2018 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/likhetsfeminism
http://www.kvinnorsratt.se/svenska/index.php/home/85-nyheter-arkiv/119-vad-ar-feminism
http://www.kvinnorsratt.se/svenska/index.php/home/85-nyheter-arkiv/119-vad-ar-feminism
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- Hur beskriver man från Regeringen och Arbetsförmedlingens sida de insatser som görs 

för nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden? 

- Hur kan vi förstå dessa insatser och eventuell brist på insatser utifrån ett feministiskt 

perspektiv? 

 

1.3 Urval och Avgränsning 

 I uppsatsen har fokus lagts på nyanlända utomeuropeiska kvinnor som beviljats asyl. 

Företrädesvis undersöks etableringsinsatser inom arbetsmarknaden för dessa kvinnor.  Fokus 

har lagt på nyanlända kvinnor då dessa statistiskt sett kan anses saknas i etableringsprocessen, 

som gavs exempel på i inledningen. 

I uppsatsen läggs huvudintresset på kvinnors relation till arbetslivet då det är en viktig faktor 

för integrering i samhället. Som tidigare nämnts har kvinnor större svårigheter att komma in 

på arbetsmarknaden. En annan anledning är att arbetslivet är en av tre huvuddelar inom 2017 

budgetproposition om etablering för nyanlända. 17 

På grund av uppsatsens begränsade omfång kommer inte undersökningen att handla om 

integrationsprocessen i skolor, SFI, för barn eller män och inte heller kommer den att handla 

om bostadsmarknaden även om dessa kan vara viktiga faktorer för integreringen på 

arbetsmarknaden och i samhället.  

Flera av de nyanlända kvinnorna kommer från samhällen som genomsyras tydligare av 

patriarkala strukturer än Sverige där många har levt under ett förtryck av deras familjer och 

män.18 I denna uppsats kommer det inte att handla om hur strukturerna såg ut i deras 

hemländer utan fokusera på strukturer, diskrimineringsgrunder och könsroller här i Sverige 

som kan problematisera integrationen. Det är ändå viktigt att förstå och ta upp att dessa 

kvinnor kommer från andra kulturer där skillnaden mellan mannen och kvinnan i många fall 

är ännu tydligare.19  Detta kan vara en stor faktor i problematiken kring att integreras även i 

Sverige.  Därav kan det finns stora svårigheter att bryta normer och strukturer som dessa 

människor tar med sig från sina kulturer och samhällen. 

                                                 
17  Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” Regeringen. 17 Januari 2016.  

https://data.riksdagen.se/fil/30FF241A-D903-4AEB-A915-63FF59447AB0 S.14 
18 Gemzöe Lena. Feminism. S.20 
19 Ibid. S. 28-29 

https://data.riksdagen.se/fil/30FF241A-D903-4AEB-A915-63FF59447AB0
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1.4 Tidigare forskning 

Det finns få exempel på forskning som fokuserar på problematiken kring integration för 

nyanlända kvinnor och framför allt ingen som är sammankopplad med könsroller ur ett 

intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet utgår från att forskaren ser till 

och väger fler faktorer som kön, ålder, etnicitet, utbildning osv för att få en bild av i detta 

fallet kvinnors möjlighet till integration.  Bristen på forskning i detta område gör att denna 

uppsats blir desto viktigare för att belysa och uppmärksamma problematiken.  Det finns dock 

en del forskning om integration och vilka faktorer som kan påskynda och förhindra 

integrationen. Två exempel på studier som har kopplingar till uppsatsens frågeställningar och 

syfte på olika sätt kommer att presenteras nedan. 

Ett flertal kommuner i Sverige arbetar med att inkludera kvinnorna mer i 

integrationsprocessen med projekt och grupper bara för kvinnor.  En förening som skapades 

av organisationen ”Equal ordkraft” 20 för att stärka invandrarkvinnor självständighet både i 

arbets-och samhällslivet.  Denna förening gjorde lektorn Tabitha Wright Nielsen en 

undersökning kring som heter “Empowerment och normalisering”.21 Wright Nielsen påpekar i 

undersökning att utåt ser det ut som att föreningen har skapats av invandrarkvinnor för 

invandrarkvinnor men så är det inte utan föreningen är framför allt skapad av de anställda för 

projektet.  

Wright Nielsen pekar på svårigheterna att få dessa kvinnor engagerade sig i sin egenmakt och 

integrationsprocess.22 Wright tar upp vissa faktorer som hon kallar problemområden som 

skapas inom integrationen för kvinnor/mödrar vilket är bristande anknytning till 

arbetsmarknaden och lågt medverkande inom samhälleliga institutioner som föreningsliv och 

utbildning med mera.  Hon tar också upp förbindelsen mellan män och kvinnor som i många 

fall skapar isolering. Detta är enligt Wright det största problemet för kvinnors integrering.23 

Wright Nielsen poängterar i sin undersökning behovet av att ta ansvar, skapa delaktighet och 

strävan efter att göra sin röst hörd och bli oberoende vilket kan ske genom att stärka kvinnors 

                                                 
20 Svenska EFSs-rådet. “Ordkraft.” 
21 Wright Nielsen, Tabitha “Empowerment och normalisering”  i Montesino, Norma & Righard Erica.  “Socialt 

arbete och migration”.Gleerups utbildning AB, Malmö. 2015 
22 Ibid S.130 
23 Wright Nielsen, Tabitha “Empowerment och normalisering” i Montesino, Norma & Righard Erica.  “Socialt 

arbete och migration”S.135 
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självförtroende.24 Hon diskuterar även om den normativa bilden och förväntningen av att 

kvinnan ska integreras i samhället för att kunna vara delaktig i sina barns lärande vilket kan 

bli väldigt problematiskt när inte kvinnan ser sig om en egen person med egna behov. Wright 

Nielsens slutsats är att diskriminering och förtryck ignoreras och att kvinnor med en 

invandrarbakgrund betraktas social problemkategori.25 Denna uppsats utgår från ett liknande 

perspektiv som Wright Nielsens, men fokuserar främst på hur statens framställer olika 

satsningar inom ramen för budgetprocessen. 

En annan forskning som diskuterar motsatsen gentemot Wright Nielsens studie har 

genomförts av Sara Bylund. Det är en kvalitativ studie av utlandsfödda kvinnors upplevelse 

och erfarenhet av integration i Sverige.  Bylund har gjort en intervjustudie om upplevelser och 

erfarenheter av integrationen i Sverige bland invandrarkvinnor mellan 18 och 35 år ur ett 

folkhälsoperspektiv. 26 Hennes resultat och analys av forskningen är att socialt nätverk, språk 

och arbete är viktigt för integrationen medan rädsla och ovilja inför en ny kultur skapar en 

försvåring av integrationsprocessen. Bylund redovisar utifrån ett flertal kategorier som skapar 

en förbättrad integration. En försämrad integration sker när det finns brist på information om 

det svenska samhället och där det saknas större samarbete mellan olika myndigheter.27 Utifrån 

sina intervjuer menar Bylund att kvinnorna menar att det inte finns några skillnader mellan 

nyanlända män och kvinnor i möjligheten att integreras. Kvinnorna anser även att de snabbare 

integreras i samhället än män då informanterna menar att kvinnor är mer motiverade utifrån 

att de mer blir en självständig person i Sverige med fler möjligheter.28  Även om kvinnorna 

får ett jobb och skapar sig ett liv i Sverige finns ofta det traditionella rollerna kvar i hemmet 

vilket leder till att kvinnan fortfarande gör allt i hemmet detta leder till att kvinnan får en 

högre arbetsbelastning än mannen. Även om nyanlända män och kvinnor ursprungligen har 

samma möjligheter skapar strukturerna problem för kvinnan att integreras vilket kommer att 

undersökas och analyseras i uppsatsen.  Denna uppsats skiljer sig från Bylunds genom att den 

                                                 
24Ibid. ”S.131-135 

25 Ibid S. 144 

26 Bylund, Sara. kvalitativ studie av utlandsfödda kvinnors upplevelse och erfarenhet av integration i Sverige. 

https://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1127745/FULLTEXT01.pdf  

27 Ibid.  S. 14 

28 Ibid.  S. 15 

  

https://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1127745/FULLTEXT01.pdf
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inte undersöker på individnivå utan på nationell nivå men kommer i viss mån undersöka 

liknande delar som Bylund.  

Avsaknaden av ett feministiskt perspektiv i tidigare forskning på etableringsinsatserna 

kommer också att diskuteras och undersökas. 

1.5 Material/ Datainsamling 

Uppsatsens primära material består av Regeringens budgetproposition för etableringsinsatser 

från 2017 och två rapporter från Arbetsförmedlingen vid namn ”arbetsförmedlingens 

snabbspår” och ”handlingsplan för utrikesfödda kvinnor för sysselsättning och arbete”.   Valet 

av primärmaterial utgick ifrån att dessa dokument är grundläggande för att kunna skapa större 

möjligheter för kvinnors integrering på arbetsmarknaden.  

Dessa texter har valts för att mer se på en statlig/nationell nivå hur man arbetar och samtalar 

kring denna målgrupp ”nyanlända kvinnor” och om några konkreta insatser görs. Dessa texter 

skapar det grundläggande strukturerna och normerna som sedan förs ut i vårt samhälle. Därför 

är det viktigt att börja med att undersökningen på nationell nivå för att sedan kunna skapa en 

större förståelse på individnivå.  

Uppsatsens sekundära material utgår i första hand från litteratur om feministiska teorier.  

1.6 Metod  

 I uppsatsen används en samhällsvetenskaplig metod med både en kvantitativ och kvalitativ 

utgångspunkt.    

Valet av både en kvalitativ och kvantitativ metod har skett för att både se hur strukturerna är 

uppbyggda och hur dessa strukturer påverkar såväl individer som samhället. Genom att bland 

annat räkna förbestämda ord kan en övergripande bild av vilka strukturer som finns i texten 

skapas. Detta kan sedan överföras till en kvalitativ metod som undersöker hur dessa strukturer 

påverkar i liten och stor utsträckning. Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats vilket betyder 

att man utgår från en förutbestämd teori som sedan kopplas till resultatet.  

Den primära metoden i uppsatsen är en diskursanalys. För att stärka denna metod kommer en 

kvantitativ innehållsanalys att genomföras för att kunna kategorisera och räkna ord för att 

sedan se om det går att urskilja spår av diskurser.   
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1.6.1 Diskursanalys - kritisk diskursanalys  

Diskursanalys är en metod som tar sin utgångspunkt i texten och används för att urskilja och 

studera fenomen i samhället. Det finns olika sätt att se på världen och samhället och diskurser 

skapas utifrån olika förståelser av samhället. 29  Dessa olika sätt att se på världen bidrar till att 

skapa och förändra vår bild av verkligheten.  

Framträdande för diskursanalysen är att politiska budskap inte granskas som uppfattningar 

hos enskilda individer, utan deras uppfattningar sätts in i ett större socialt sammanhang.30 

Detta kan summeras som att diskursanalysen undersöker strukturella fenomen som skapas av 

grupper och andra kollektiv.  Oftast ger diskursen något mer än det som vi kan läsa i texten 

och handlar även om tankar och föreställningar 31. En kritik mot diskursanalysen kan vara att 

den går bortom given text och blir därför svårtolkad av forskaren. Det är dock värt att notera 

att diskursen i många fall ger mening åt det sociala livet och göra visa verksamheter möjliga 

och åtråvärda.32 

Diskursanalysen är en metod som kan utformas på ett flertal olika och i uppsatsen kommer 

strävan vara att den kritiska diskursanalysen kopplar ihop språket och dess tillämningsform 

med makt och sociala skillnader i samhället.33 Denna metod utgår främst från Norman 

Fairclough teorier och synsätt om maktutövning.  Inom Faricloughs kritiska diskursanalys 

finns det tre företeelser som skapas utifrån en “tredimensionell” referensram. Dessa tre 

dimensioner är textdimensionen, den diskursiva praxisdimensionen och den sociala den 

praxisdimensionen.34  Analys här i uppsatsen utgår från textdimension vilket betyder att man 

granskar ett gripbart innehåll, struktur och mening utifrån den texten som ska undersökas. 35 

Alla tre av uppsatsens dokument, men främst Budgetspropositionens rapport med 

Arbetsförmedlingens handlingsplan kommer att kategoriseras. Kategorierna kommer främst 

att utgå från att se vilka insatser man påvisar i det dokumenten med en utgångspunkt från 

insatser på arbetsmarknaden. Genom dessa kategorier kommer rubriker och diskurser skapas 

med hjälp av uppsatsens teorier.  För att kunna förändra och bryta förtrycket  måste vi se till 

                                                 
29 Bryman, Allan. “Samhällsvetenskapliga metoder.” Liber AB, Stockholm. 2015. Upplaga 2. S.474 

30Beckman, Ludvig. “Grundbok i idéanalys”. Santerus förlag. Stockholm. 2007. S. 88 

31 Ibid S.88-89 
32 Bryman, Allan. “Samhällsvetenskapliga metoder.” S. 486 
33 Ibid S.474  
34 Ibid S.485 
35 Ibid S.485 
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mönster och strukturer påtalar Fairclough vilket även är syftet med uppsatsen. 36 Fairclough 

talar även om att forskaren ska stå på den svagast sida vilket i detta fallet är det nyanlända 

kvinnorna därav valet av målgrupp för undersökningen. 37 

1.6.2 Innehållsanalys 

Som tidigare nämnts kommer innehållsanalysen att vara ett tillägg och hjälp för 

diskursanalys.  En kvalitativ innehållsanalys betyder att man ser hur frekvent författaren i en 

text använder sig av vissa ord, uttryck eller omdömen i ett textmaterial.38 (Se appendix) 

Fördelen med en innehållsanalys är att tillförlitligheten ökar i vetenskapliga undersökningar 

då det är lätt för andra forskare att kontrollera observationerna. För att undersökningen ska bli 

så tillförlitlig som möjligt måste det fenomen som ska undersökas vara tydligt 

operationaliserade för att kunna skapa väl utformade analysverktyg.39  Här kommer fokus att 

sättas på hur frekvent vissa ord (orden presenteras strax) nämns i texterna men även se till om 

och hur myndighetstexterna kategoriserar människor och insatser. Resultatet kommer att 

systematiseras i olika tematiserade kategorier där målet är att belysa diskurser. 

Ordbehandlingsprogrammet Word har använts för att undersöka hur många träffar som valda 

ord uppvisar. Det är enbart ord som förekommer i löpande text, och inte de som förekommer i 

tabeller, som används i analysen. Uppsatsens tre primära dokument kommer att genomsökas. 

I budgetpropositionen kommer fokus att ligga på det kapitlet som heter etablering insatser.  

Orden jämlikhet och jämställdhet kommer vara två ord som uppsatsen kommer utgå ifrån då 

det är centrala för att uppmärksamma den ojämlika integreringen mellan främst kvinnor och 

män.  Fokus kommer även att vara på orden som är en grund för det intersektionella 

perspektivet. Det intersektionella perspektivet kommer att förklaras tydligare i uppsatsens 

teoridel. Dessa ord är kön, klass, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.  

                                                 
36 Winther Jorgensen, Marinne &Phillips, Louise. “Diskursanalys- som teori och metod. Studentlitteratur 
AB,Lund. 2000. S.79 
37 Ibid S.70. 
38 Beckman Ludvig. Grundbok i idéanalys S.42  
39 Ibid S.46 
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1.7 Teori 

Uppsatsen bygger på en likhetsfeministisk teori som konkretiseras genom två feministiska 

perspektiv. Feministiska teorier i generell mening utgår från att det finns patriarkala strukturer 

och kan användas för att påvisa normer, värderingar och sociala mekanismer.40  

För att kunna få en bättre inblick i den valda feministiska teorin måste man först förstå 

kvinnans roll i det patriarkala samhället. Sverige har varit och är ett patriarkalt samhälle 

precis som det flesta länder i världen. Även om man inte kan säga att det ser likadant ut idag 

(t.ex. så arbetar och studerar det flesta kvinnorna idag som det gjorde för 100 år sedan). Så har 

den långa historien av patriarkatet påverkat samhällssystemet så pass kraftfullt att vi kan tala 

om patriarkala strukturer.41 

Patriarkatet är en djupt liggande samhällsstruktur som tydligt utgår från och förstärker 

heteronormativa föreställningar och som kan ges uttryck på många olika sätt.42 Kunskap om 

patriarkat och patriarkala strukturer kan både användas för att beskriva, analysera och förstå 

hur ojämställdhet skapas och upprätthålls i dagens samhälle, och som en idé om hur det bör 

vara. Den patriarkala föreställningen skapar könsroller som att mannen är den rationella, 

förnuftiga och politiska varelsen medan kvinnor ses som det motsatta.  Detta resulterar i att 

mannen anses bäst lämpad för att ha den ekonomiska, politiska och juridiska makten. 43 

Det är inte lagligt att idag diskriminera kvinnor genom att ge dem lägre lön men på grund av 

strukturerna gör oftast kvinnan bland annat den större del av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet vilket upprätthåller ojämställda strukturer i samhället. 44 

Det första feministiska perspektivet i denna uppsats utgår från teorin om könsroller.  Teorin 

om könsroller uppmärksammades i början av 1900-talet och påtalar förväntningarna som 

finns kring vilket kön man tillhör. Teorin handlar om hur man ska bete sig som kvinna och 

man. Detta är något som börjar redan från födseln och skapar könsrollsmönster i samhället. 45 

Könsroller skapas främst av normer i vårt samhälle som t.ex. föreställningar om vilka yrken 

                                                 
40 Nationella sekretariatet för genusforskning. “Patriarkat.” Nationella Sekretariatet För Genusforskning, 

www.genus.se/ord/patriarkat/. 2 januari 2018 
41 Nationella sekretariatet för genusforskning. “Patriarkat.”  
42 Ibid  
43 Ibid  
44 Ibid 
45 Josefson. ”Genus hur påverkar det dig?” S. 87 

 

https://www.genus.se/ord/heteronormativitet/
https://www.genus.se/ord/heteronormativitet/
https://www.genus.se/ord/heteronormativitet/
http://www.genus.se/ord/patriarkat/
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man ska välja utifrån om man är kvinna eller man. Även om yrkesval på grund av kön 

minskat i Sverige finns det fortfarande vissa yrken som är kvinnodominerade och 

mansdominerade. Exempelvis är det flest kvinnor som utbildar sig till förskolelärare (95 

procent är kvinnor46), sjuksköterskor (90 procent är kvinnor) då dessa yrken anses var 

omsorgsfulla.  Medan yrken som hantverkare av olika slag som oftast är fysiskt krävande 

(över 80 procent är män) definieras som maskulint.47 Yrken som kräver noggrannhet och 

tålamod anses ofta var kvinnoyrken medan yrken som är mer tekniskt kunnande anses vara 

yrken som är typiska manliga yrken.48 I många fall kan även yrken definieras som manliga 

och kvinnliga utifrån utseende där man främst objektifierar kvinnan som en sexuell varelse 

och passar därför bra i servicesektor som utgår från en heterosexuell norm. 49 Detta är något 

som även märks på lönerna där det främst är det kvinnodominerade arbetet som är 

lågavlönade. ”I genomsnitt uppgick kvinnors månadslön till cirka 87 procent av männens 

2015.”50 

 

En kritik mot könsrollsteorin är att könsroller är väldigt svåra att bryta då man inte själv som 

person kan välja att gå ur sin “roll”.  Kritiker menar att det är alldeles för komplext och 

invecklat att förklara könsroller på grund av det svår begripliga strukturerna i samhället. På 

grund av kritiken använder man inte i så stor utsträckning könsrollsteorin i dagens 

forskning.51 Denna kritik kommer att betraktas, men perspektivet har ändå valts med 

utgångspunkten att det finns könsroller i samhället vilket behövs uppmärksammas och att 

könsrollerna är en struktur som försvårar integreringen för kvinnan vilket kommer vara en 

utgångspunkt i uppsatsen. 

                                                 
46 SCB. “30 Största Yrkena.” Statistiska Centralbyrån, 2016, www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-

och-diagram/30-storsta-yrkena/.  2 januari 2018  
47 Ibid  
48 Edling, Christofer och Liljeros, Fredrik. Ett delat samhälle- makt, intersektionalitet och social skiktning. Liber 

AB, Stockholm. 2016. Upplaga 2. S.189 
49 Ibid S.190 
50 Regeringen. “Kvinnor Arbetar i Yrken Och Sektorer Med Lägre Löner.” Regeringskansliet, 24 Jan. 2017, 

www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/kvinnor-arbetar-i-yrken-och-sektorer-med-

lagre-loner/. 3 januari 2018 
51 Josefson. ”Genus hur påverkar det dig?” S. 87  

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/kvinnor-arbetar-i-yrken-och-sektorer-med-lagre-loner/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/kvinnor-arbetar-i-yrken-och-sektorer-med-lagre-loner/
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Det andra feministiska perspektivet är en intersektionell teori som ligger till grund för 

analysen i denna uppsats. Valet av ett intersektionellt perspektiv motiveras av att det kan 

hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar.52. 

Det intersektionella perspektivet utgår från att analysera hur människor är omgivna av 

ojämlikheter och orättvisor som klasstruktur, genussystem, etniska relationer eller andra 

former av över och underordnad som t.ex. sexuelläggning, ålder och funktionshinder och hur 

dessa ojämlikheter skapar maktsymmetrier. 53  

Intersektionalitetsanalysen baseras alltid på val av vissa maktsymmetrier framför andra. Det 

kan vara svårt i förhand och säga vilka maktsymmetrier som är viktig utan man måste se det 

utifrån varje enskilt fall hur maktmekanismerna samverkar och förstärker eller motverkar 

varandra i konkreta historiska och geografiska situationer. 54  

 Uppsatsen vill besvara frågan hur dessa olika maktsymmetrier med ett fokus på främst 

etnicitet55 och kön56 påverkar integrationen som nyanländ kvinna främst på arbetsmarknaden i 

det svenska samhället. Även undersöka ur ett intersektionellt perspektiv hur samtalet förs i det 

olika rapporterna och om det utförs några specifika satsningar på denna målgrupp utifrån att 

personen kan tillhöra flera målgrupper och därav ha ett behov av kombinerade insatser. T.ex. 

Kan en lågutbildad nyanländ kvinna behöva andra insatser än vad en högutbildad nyanländ 

kvinna behöver. Intersektionalitet kan alltså vara ett redskap för att skapa lämpade insatser.  

Den andra utgångspunkten för denna uppsats kommer därför vara en tanke på 

intersektionalitet men att se det utifrån ett jämlikhetsperspektiv där kön alltid är en viktig del 

av analysen men att inte bara se det till kön. 57 

1.8 Disposition  

I resultatet kommer den empiriska undersökningen att utgå från tre dokumenten – 

Regeringens budgetproposition kapitel 13 ” “Jämställdhet och nyanlända invandrare 

etablering”( budgetpropositionen), Arbetsförmedlingens- “Handlingsplan för att fler utrikes 

                                                 
52 Nationella sekretariatet för genusforskning. “Intersektionalitet.” Jamstall Nu, 25 Aug. 2017, 

www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/. 3 januari 2018 
53 Edling och Liljeros. ”Ett delat samhälle- makt, intersektionalitet och social skiktning.”  S.194 
54 Ibid  ” S.179–181 
55 Definitionen av etnicitet som kommer användas i denna uppsatsen kommer från nordiska museet som säger 

etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller 

ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst. 
56 Definitionen av kön i denna uppsatsen kommer utgå från nationella sekretariatet för genusforskning definition, 

av det biologiska könet som är uppdelat i man och kvinna 
57 Nationella sekretariatet för genusforskning. “Intersektionalitet.” 
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födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017–2018” (AF handlingsplanen) 

och Arbetsförmedlingens – ” nulägesbedömning av arbetet med snabbspår.” (snabbspår).  

I kapitel 2.1 kommer i budgetpropositionen att sammanfattas och sedan kommer AF 

handlingsplanen att sammanfattas i kapitel 2.2.  

I kapitel 2.3 Kommer texterna att presenteras utifrån kategorier som är kopplade till 

uppsatsens frågeställningar om insatser och eventuella brister på insatser för den nyanlända 

kvinnan.  

 I kapitel 2.4 presenteras snabbspår där ett fokus kommer att vara på könsroller med en 

huvudfokus på “historiska mansdominerade yrken” och “historiska kvinnodominerade 

yrken”.  

2. Resultat 

2.1 Sammanfattning av Regeringens budgetproposition kapitel 13 

“Jämställdhet och nyanlända invandrare etablering” 

I introduktionen av Budgetpropositionen kapitel 13 presenteras målet inom 

integrationspolitiken vilka är “lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund”58. Regeringens allmänna mål är även “ett samhälle fritt från 

diskriminering och att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att utforma samhället och 

sina egna liv”.59 Detta är några viktiga mål att utgå från när dokumenten analyseras och även 

för att kunna skapa en så jämlik integrering som möjligt.  

Dessa insatser som presenteras i resultatdelen i budgetpropositionen ska bidra till att ge 

nyanlända förutsättningarna att etablera sig och bli delaktiga i samhälls-och arbetslivet vilket 

främst uppnås genom både generella och riktade åtgärder i samhället. I i budgetpropositionen 

resultatredovisning presenteras främst satsningar på arbetsmarknaden, hälsa och utbildning. 

Denna uppsats kommer främst att se till arbetsmarknaden, mycket på grund av att regeringen 

har ett stort fokus på att lösningen till att integreras är genom arbete, “då ett arbete ger egen 

                                                 
58 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”  S.12 
59 Ibid s.12 
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försörjning, språkkunskaper och ett socialt nätverk”.60 Alla som är mellan 15–74 år som vill 

och kan arbeta räknas som arbetsföra. 61 

 Det går tydligt att se en skillnad mellan inrikes och utrikes födda kvinnors delaktighet i 

arbetsmarknaden där 70 procent av det inrikes födda kvinnorna har någon sort 

sysselsättning/arbete jämfört med 66 procent av det utrikes födda kvinnorna.62 Dock har ca 75 

procent av det utrikes födda män sysselsättning/arbete. Detta indikerar en allmän ojämlikhet 

på arbetsmarknaden.  Statistiken visar även att utrikesfödda tenderar i högre grad ha 

deltidsarbeten och tidsbegränsade arbeten än inrikesfödda.63  Denna statistik har utförts av 

verksamheter och insatser som replikerar mot inriktningen för utgiftsområdet syftar till 

insatser för nyanländas etablering i samhälls- och arbetslivet. 64 

I budgetpropositionen framgår det att det finns vissa faktorer som påverkar utrikesfödda 

kvinnor och mäns arbetslöshet och sysselsättningsgraden. Bland dem kan nämnas tidigare 

arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, språkkunskaper, nätverk, hur länge personen har varit i 

Sverige och grund för bosättning men även diskriminering kan vara en faktor. Bland 

nyanlända är sysselsättningsgraden låg de första åren efter folkbokföring, i synnerhet bland 

kvinnor. 65 

Det allmänna bestämmelserna som kommer presenteras närmare i kapitel 2.3 som i 

budgetpropositionen tar upp som etableringsinsatser ska sedan implementeras av 

Arbetsförmedlingen genom olika handlingsplaner. En av Arbetsförmedlingens handlingsplan 

som är relevant för denna uppsats kommer summeras här nedanför.  

2.2 Sammanfattning av handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara 

sysselsatta i arbete eller studier, 2017–2018 

I flertal rapporter som Arbetsförmedlingen gjort har man pekat på att utrikes födda kvinnor är 

de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. På uppdrag av regeringen har därför 

arbetsförmedlingen tagit fram en handlingsplan hur myndigheten ska öka andelen 

utrikesfödda kvinnors sysselsättning och därmed minska arbetslösheten. Ett fokus ska främst 

                                                 
60 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” S.33 
61 Ibid S.14 
62 Ibid S.14 
63 Ibid S.14 
64 Ibid S.14 
65 Ibid S.14 
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vara på det kvinnorna med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad 

erfarenhet av lönearbete i Sverige. Planen ska omfatta utrikes födda kvinnor som är inskrivna 

på Arbetsförmedlingen. 66 

Man poängterar i denna handlingsplan att kvinnor i allmänhet oberoende födelseland är 

underrepresenterade generellt på Arbetsförmedlingen. 67 

Arbetsförmedlingen menar att det kvarstår ännu mycket att göra för att båda könen ska ta del 

av insatser och stöd på lika villkor. Särskilt poängteras det att utrikes födda kvinnorna ska ha 

lika rättigheter och möjligheter att hitta arbete och kunna försörja sig själv.68 Utrikes födda 

kvinnor sa få ta del av utbildningar, program och insatser i samma omfång som andra 

inskrivna på Arbetsförmedlingen. 69 

I handlingsplanen har man främst identifierat tre möjliga motiv/orsaker till den ojämna 

könsfördelningen, med ett särskilt fokus på de två första punkterna. 

1. ” Könsstereotypa föreställningar hos anställda på Arbetsförmedlingen leder till att   

kvinnor ges sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.”70 

2. Brist på utbud av insatser som motsvarar kvinnors erfarenheter och kompetenser. 

Ett exempel är att validering och arbetsmarknadsutbildningar som erbjuds enligt 

branschmodell framförallt finns inom mansdominerade yrken.”71 

3. Köns- och familjenormer i kombination med föräldraskap påverkar främst 

kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden.” 72 

Dessa tre huvudorsaker som AF handlingsplanen resonerar kring visar tydligt vad AF 

handlingsplanen huvudfokus kommer vara under rapporten. Dessa tre huvudorsaker påvisar 

även denna uppsatsen som orsaker till varför den utrikesfödda kvinnan stöter på problematik i 

                                                 
66 Borrman, Therese och Cheung Marie och Larsson, Jennie K. ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 

Handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018” 

Arbetsförmedlingen. 31 Mars 2017. https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-

publikationer/Rapporter/Aterrapportering/2017-04-03-Fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-fa-stod.html  S.3 
67 Borrman & Cheung & Larsson.  ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Handlingsplan för att fler 

utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018” S.5 

68 Ibid S.5 
69 Ibid S.11 
70 Ibid S. 5 
71 Ibid. S.5 
72 Ibid S.5 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Aterrapportering/2017-04-03-Fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-fa-stod.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Aterrapportering/2017-04-03-Fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-fa-stod.html
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att integreras på arbetsmarknaden.  Det är även intressant hur denna rapport börjar med att 

arbete inom sin egen institution med strukturer innan man börjar arbeta i det större. 

2.3 Kategorisering av Budgetpropositionen och handlingsplanen.   

Här ska presenteras några teman/kategorier som följs åt i dessa två texter med en utgångspunkt 

från min första frågeställning: 

 

- Hur beskriver man från Regeringen och Arbetsförmedlingens sida de satsningar och åtgärder 

som görs på de nyanlända kvinnorna på arbetsmarknaden? 

 

 2.3.1 Kvinnans roll i hemmet  

Budgetpropositionen konstateras att det är främst kvinnan som har det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet.73 Man tar även upp att det finns en problematiken kring att många kvinnor 

deltidsarbetar vilket oftast har en koppling med att man har ett huvudansvar för obetalt hem- 

och omsorgsarbete.74 Detta kan leda till negativa följder för kvinnors ekonomiska ställning 

och hälsa.75  Man menar att detta är ett globalt problem där män, oavsett födelseland, arbetar 

heltid i större utsträckning än kvinnor.76 I dokumentet påpekar man dock att många kvinnor 

ofrivilligt arbetar deltid. Bland utrikesfödda kvinnor i sysselsättning är det 10 procent, eller 

drygt 40 000 personer, som skulle vilja arbeta mer. 77 

På bara ett ställe i Budgetpropositionen resonerar man kring vilka insatser som behövs för att 

bryta dessa strukturer som gör att kvinnorna stannar hemma.  I i budgetpropositionen står de: 

“Arbetsförmedlingen ser över hur vi kan komplettera handläggarstöd för att tydliggöra 

regelverket för etableringsaktiviteter och föräldraskap i syfte att främja jämställda möjligheter 

för kvinnor på arbetsmarknaden.” 78  Detta betyder att man ska se till att ge mer stöd till 

främst kvinnor med familj och hjälpa dom att kombinera föräldraskapet med arbete. 

 

                                                 
73 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”  S.70 
74 Ibid S.61 
75 Ibid S.69 
76 Ibid 86 
77 Ibid S. 87 
78 Ibid S.13 
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AF Handlingsplan menar att huvudåtgärden för att kvinnor med familj ska ha möjlighet att 

studera och delta i olika aktiviteter är att snabbare tillgång till förskola och fritids skall 

erbjudas. Vidare föreslås att information om förskola och fritids skall erbjudas kvinnor med 

familj snabbare.79  

 

I båda dokumenten finns det en avsaknad av att problematisera kring det patriarkala 

strukturerna i hemmet och tydliga åtgärder för att bryta dessa strukturer. 

 

2.3.2 Bidrag - Föräldrapenning 

Ett problem kopplat till kvinnans roll i hemmet som bidrar till problematik kring integrationen 

på arbetsmarknaden, är rätten till bidrag och föräldrapenningen vilket båda dokumenten 

skriver om.  

Regeringen vill göra en utredning för en “modern föräldraförsäkring” där man reducerar 

föräldrapenningen för föräldrar med barn över två år som ankommer till Sverige.  

Budgetpropositionen skriver att ett varaktigt uttag av föräldrapenning när barnet är äldre kan 

understödja en fördröjning av en förälders etablering på arbetsmarknaden och hindra 

nyanlända utrikes födda föräldrar ambition att delta i arbetsförberedande insatser som kan 

skapa möjligheter på arbetsmarknaden.80   

 

Arbetsförmedlingens handlingsplan för utrikesfödda kvinnor påpekar samma sak men lite 

tydligare där man pekar mer definitivt att det är kvinnan som är hemma och tar ut 

föräldraledigheten och hur det påverkar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.81  

Den åtgärd som handlingsplanen föreslår är att reglerna kring maximalt överhoppningsbar tid 

ska ses över. Reglerna för detta inom etableringsuppdraget bör förenklas då de i dagsläget ser 

ut att drabba nyanlända kvinnor med låg eller ingen utbildning särskilt hårt. I samband med 

detta ska det utredas om reglerna kan harmoniseras med rätten till föräldrapenning.82  

                                                 
79 Borrman & Cheung & Larsson. . ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Handlingsplan för att fler 

utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018” S. 6 

80 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” S. 38 
81  Borrman & Cheung & Larsson. . ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Handlingsplan för att fler 

utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018”S.5  

82Ibid S. 9 
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2.3.3 Nyanlända en homogen grupp? 

Det går att utläsa i dessa dokument att man klumpar ihop det nyanlända som en homogen 

grupp på ett flertal ställen i budgetpropositionen skriver de ord som t.ex.,” individerna”, 

“nyanlända”, “deltagarna”.  

Här presenteras två exempel i texten där finns ett behov av en tydligare definiering:  

- “I uppdraget ingick också att ta fram ett informationspaket för nyanlända om arbete och 

studier.”83 

I detta citat så utgår man från att alla nyanlända har samma behov och kompetens och att det är 

tillräckligt att ge ut ett samlat informationspaket.  

- “Resultaten tyder på att etableringsreformen har haft en liten men positiv effekt på 

nyanländas arbetsmarknadsetablering”84 

 

Detta citat utgår från en studie som Stockholms universitet gjort på effekterna av 

etableringsreformen där man har fört statistik utifrån nyanlända homogen grupp och i viss 

mån mellan män och kvinnor. Men det finns ingen statistik utifrån ålder, kompetens, 

utbildning, klass eller funktionsnedsättning.  

 

2.3.4 Diskriminering- Etnicitet största gruppen inom diskriminering  

I svensk lag är etnicitet en av sju diskrimineringsgrunder.  I budgetpropositionen 

etableringsinsatser nämns ordet etnicitet sex gånger på 40 sidor.  Såväl 

Diskrimineringsombudsmannen som antidiskrimineringsbyråer menar utifrån antalet 

anmälningar om diskriminering som inkommit senaste åren att etnisk tillhörighet är den 

vanligaste diskrimineringsorsaken.85 2015 anmälde 663 individer att det hade blivit utsatta av 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet man tror att mörkertalet är desto större.86  Man 

definierar inte hur många kvinnor kontra män i denna undersökning som har blivit 

diskriminerade på grund av annan etnisk tillhörighet.   I i budgetpropositionen kapitel 

                                                 
83 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”  S.25  
84 Ibid S.30 
85 Ibid S.48 
86Diskrimnerings ombudsmannen. “Etnisk Tillhörighet Som Diskrimineringsgrund.” Etnisk Tillhörighet Som 

Diskrimineringsgrund, 15 May 2017, www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-

tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#ahmed1. 
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etableringsinsatser tas inte detta problem upp eller diskuterar hur detta kan förhindra genom 

särskilda insatser.   

I arbetsförmedlingens handlingsplan tar man upp detta som en faktor som försvårar 

integrationen där man t.ex. presenterar en studie som visar att personer med arabiskklingande 

namn har en benägenhet att väljas bort i rekryteringsprocesser. Insatser som framförts syftar 

till att minska diskrimineringen av etnicitet på arbetsmarknaden och minskad risken att bli 

bortvald i en ansökningsprocess, genom en ökad digitalisering av Arbetsförmedlingens 

tjänster.87  Dock så nämns ordet etnicitet bara två gånger på sexton sidor i handlingsplanen.  I 

texterna har man valt att istället använda sig av ”liknande” synonymer som härkomst och 

utrikesfödda.  

 

2.3.5 Utbildning och samhällsorientering-  en viktig förutsättning för arbete  

För att kunna ta del av arbetsmarknaden förutsätts att individen deltar i SFI och 

samhällsorientering vilket främst i budgetpropositionen betonar och där vi kan se att 

nyanlända kvinnor är framträdande inom dessa insatser. 

2015 deltog 75 procent av det som hade etableringsplan i utbildning i SFI någon gång under 

året. Drygt sex av tio avslutar någon kurs med minst godkänt resultat två år efter kursstart. 

Andelen kvinnor som får godkänt på någon kurs är högre än andelen män. 88 

Andelen som studerade efter etableringsuppdraget var något större bland kvinnor än bland 

män. 89  

Arbetsförmedlingen har försökt att skapa vägar så att alla kan vara delaktiga i 

samhällsorienteringen genom att t.ex. erbjuda samhällsorientering på flexibla tider. 90  

Budgetpropositionen har dock haft svårt att uttala sig kring hur många som deltar i 

samhällsorientering utanför etableringsuppdraget, men det finns en antydan på att deltagandet 

                                                 
87 Borrman & Cheung & Larsson. . ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Handlingsplan för att fler 

utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018” S. 14 

88 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”  S.15 
89 Ibid S.29 
90 Ibid S.21 
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är lågt.91 Vad som kan utläsas i texten är dock att det är något fler kvinnor än män som deltar i 

samhällsorientering.92  

2.3.6 Myndigheternas agerande gentemot det nyanlända 

I det båda texterna är det främst ”handlingsplanen för att fler utrikes födda kvinnor ska vara 

sysselsatta i arbete eller studier” som har ett fokus på myndigheters agerande gentemot det 

nyanlända kvinnorna. I budgetpropositionen resonerar man på ett ställe i texten om 

problematiken kring hur myndigheters verksamheter bemöter nyanlända kvinnor med en 

utgångspunkt att mannen är normen och från ett stereotypt mansideal, vilket enligt 

budgetpropositionen kan bidra till att kvinnor och män inte får ett likvärdigt och 

individanpassat bemötande.93  Man föreslår däremot inga insatser för att bryta denna struktur.  

Handlingsplanens främsta fokus ligger vid hur myndigheter ska arbeta med att bemöta de 

målgrupper som belyses. De flesta åtgärdsplanerna handlar om att satsa på utbildning och 

kunskapsutveckling inom myndigheter. 94 AF handlingsplanen ska arbeta vidare med normer 

och genom kunskap och utbildning skapa en förhöjd medvetenhet om könsnormer och 

stereotypa föreställningar om utrikesfödda kvinnor och män och hur detta kan påverkar 

besluten och agerande för att förbättrade resultat för utrikes födda kvinnor.95 Man ska även 

utbilda arbetsgivare på arbetsmarknaden för att bryta attityder och preferenser. 96  

Dessa insatser som presenteras i handlingsplanen som t.ex. att påvisa resultatrika projekt för 

utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildning som kan hjälpa till och sprida 

erfarenheter och metoder. Detta ger en positiv bild på exempel på insatser som behövs för att 

ändra på mer strukturell nivå. 97   

AF handlingsplanen presenteras även flera insatser för att öka antalet utrikes födda kvinnors 

sysselsättning. Föra en dialog med den lokala arbetsförmedlingar där det oftast finns mer 

kunskap och erfarenhet om den lokala arbetsmarknaden och som även har upparbetade 

                                                 
91 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”  S.21 
92 Ibid S.21  
93 Ibid s.68 
94  Borrman & Cheung & Larsson. . ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Handlingsplan för att fler 

utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018” S.6  

95 Ibid S.7 
96 Ibid S.6 
97 Ibid S.8 
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nätverk och relationer till arbetsgivare.98 Skapa projekt inom Arbetsförmedlingen som har 

fokus på utrikes födda kvinnors sysselsättning.99 Främst bli bättre på kompetensmatchning 

genom att lyfta fram individens särskilda kompetenser vilket skapar förutsättningar för att 

motverka diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.100  

2.3.7 Inga tydliga åtgärder presenteras  

Främst i budpropositionen för etableringsinsatser men även i handlingsplanen för utrikesfödda 

kvinnor finns det ett flertal löften om förbättring inom arbetsmarknaden för utrikesfödda, men 

det är sällan detta konkretiseras/preciseras.  

Budgetpropositionen utdrag visar exempel på hur man samtalar om löften att skillnaden 

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden ska minska, då situationen just nu är oacceptabel 

menar regeringen.101 Detta ska minska genom att man ger samma möjligheter till båda könen 

och ser till att fler kvinnor börjar arbeta. 102 

 

Två citat taget från i budgetpropositionen som visar hur man väldigt övergripande presenterar 

insatser:  

- “Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen implementerar dessa förbättringar, 

liksom att myndigheten fortsätter att identifiera ytterligare möjligheter till förbättring 

och effektivisering inom det egna arbetet med etableringsuppdraget” 103.   

I detta citat påvisar det tydligt hur Regeringen inte tydligt förklarar vilka förbättringar man 

pratar om eller vilka möjligheter man har identifierat, utan det känns väldigt övergripande.  

 

- “Regeringen anser också att det är angeläget att skapa bättre långsiktiga 

förutsättningar för att Arbetsförmedlingen ska kunna arbeta mer effektivt med 

etableringsuppdraget, och samtidigt skapa en bättre balans mellan deltagarnas 

möjligheter och skyldigheter” 104.  

                                                 
98

Borrman & Cheung & Larsson. . ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Handlingsplan för att fler 

utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017-2018” S.11  
99 Ibid S.11 
100 Ibid S.12 
101 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”  S.38 
102 Ibid S.38 
103 Ibid S.32 
104 Regeringen. ” Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering S.37  
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I texten ser vi att regeringen skjuter över ansvaret för insatser på arbetsförmedling och att man 

säger flertal gånger att man ska återkomma med insatser för att effektivisera 

etableringsinsatserna men preciserar inte när eller hur.  

2.3.8 Påskynda integrationen 

“påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.”105 

Ett tema och mål med dessa etableringsinsatser är främst att påskynda integrationen vilket 

påpekas indirekt ett flertal gånger i Budgetpropositionen och är även underförstått i en  del 

mål i handlingsplanen.  I budgetpropositionen använder man ordet “påskynda” i samband 

med etablering tio gånger. Även när man resonerar kring dessa etableringsinsatser så 

resonerar man om att detta ska ske på högst två år. 106  Fastän om man försöker påskynda 

etableringen med främst ett syfte att hjälpa så kan det finnas ett behov främst bland kvinnor 

med barn att skapa mer individanpassade åtgärder på t.ex. halvtid.  

2.4 Snabbspår - Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet 

med snabbspår.  

Snabbspår skapade för att påskynda nyanländas etablering och hjälpa det nyanlända att 

snabbare komma ut i arbetslivet. Detta skapades under 2015 och 2016 av Arbetsförmedlingen. 

Snabbspåren är skapade främst för deltagare i etableringsuppdraget som har tidigare 

erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke där arbetsmarknadens parter har kommit överens 

om ett snabbspår.  Regeringens strävan är att snabbspåren ska leda till att fler nyanlända 

kvinnor och män snabbare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.107 I dag finns det ca 14 

överenskommelser om snabbspår mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter 

som innefattar ett trettiotal yrken. 108 Snabbspår är betydelsefulla för hela samhället inte bara 

för arbetsgivare, utan också för individen.109  

                                                 
105 Ibid S.28 
106Ibid ”  S.37 
107 Ibid S.37 
108 Arbetsförmedlingen Förmedlingsavdelningen, enheten Integration och etablering. ”Arbetsförmedlingens 

nulägesbedömning av arbetet med snabbspår - Maj 2017”. Arbetsförmedlingen. 24 Maj 2017. 
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Ovriga/2017-05-23-

Arbetsformedlingens-nulagesbedomning-av-arbetet-med-snabbspar.html  S.12 
109 Ibid S.8 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Ovriga/2017-05-23-Arbetsformedlingens-nulagesbedomning-av-arbetet-med-snabbspar.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Ovriga/2017-05-23-Arbetsformedlingens-nulagesbedomning-av-arbetet-med-snabbspar.html
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Enligt arbetsförmedling hade totalt 3 540 personer påbörjat ett snabbspår sedan den 1 januari 

2016, 1 072 kvinnor och 2 468 män. Detta betyder att ca 70 procent av deltagarna är män.110 

Värt att nämna är att som tidigare nämnt invandrade fler män än kvinnor till Sverige de 

senaste åren vilket presenterades i inledningen vilket gör statistiken lite otydlig.   

Rapporten tar upp den ojämna könsdelning men att finns flera förklaringar till detta, vilket 

man har sett utifrån tidigare studier från Arbetsförmedlingen t.ex. handlingsplanen som 

presenterades innan som har urskilt ett antal olika motiv som kan påverka jämställdheten.111 

Exempelvis måste anställda på Arbetsförmedlingen skapa sig en förhöjd kunskap om 

bemötande och förhållningssätt och detta poängterar även AF handlingsplan.  Rapporten 

diskuterar likaså att se över utbudet av insatser hos leverantörer av upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster, som i högre grad kan anpassas till kvinnors erfarenheter och 

kompetenser. 112  Arbetsförmedlingen menar att om det hade funnits fler snabbspår inom 

kvinnodominerade yrken så hade det varit enklare att ta tillvara på kvinnors kompetens inom 

ramen för arbetet med snabbspår.113  

I rapporten av snabbspår presenterar de att yrken inom snabbspåren är heterogena. Vilket 

menas att yrkena har olika kompetenskrav och att det därmed finns det arbeten för alla som 

deltar i snabbspåret.114 

Utifrån rapporten framgår det att individer som påbörjade insatser inom snabbspår för drygt 

ett år sedan har mellan 33 och 52 procent fått arbete idag. För individer inom 

legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården var andelen lägre, bara 23 procent har arbete 

idag, på grund av de krav som ställs för att få legitimation.115 

I rapporten om snabbspår resonerar man mycket utifrån ordet kompetens. Snabbspår menar 

att det är viktigt av flera orsaker att en person får ett arbete som är i nivå med den kompetens 

personen har. Det är både viktigt för att den svenska arbetsmarknaden ska kunna växa och bli 

                                                 
110 Ibid S.5 

111 Arbetsförmedlingen Förmedlingsavdelningen, enheten Integration och etablering. ”Arbetsförmedlingens 

nulägesbedömning av arbetet med snabbspår - Maj 2017”.   S.12 

112 Ibid S.15 

113 Ibid S.23 

114 Ibid S.6 

115 Arbetsförmedlingen Förmedlingsavdelningen, enheten Integration och etablering. ”Arbetsförmedlingens 

nulägesbedömning av arbetet med snabbspår - Maj 2017”.  S.6  
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effektivare och för att rätt jobb går till rätt person.  Likaså är det viktigt att visa att den 

svenska arbetsmarknaden är öppen för alla, oavsett hur och i vilket land en person mottagit 

sina kompetenser. Snabbspår är en av flera viktiga insatser.116
 

Arbetsförmedlingen tog i april 2017 fram ett kartläggningsverktyg för nyanlända kompetens 

som på sikt bedöms kunna få positiv påverkan på snabbspåren. Det går ut på att den 

nyanlända registrerar sig via en hemsida där hen kan ange vilken utbildning personen har från 

hemlandet utifrån nivå, språkkunskaper, utbildningens längd och inriktning samt vilka övriga 

kompetenser personen har. Det ges även arbetsgivare tillgång till för att söka efter 

efterfrågade kompetenser. 

I rapporten påpekas flertal gånger att snabbspår är till för individer med särskilda 

kompetenser och att flera av snabbspåren riktar sig till en mycket avgränsad grupp 

arbetssökande för att fylla ett rekryteringsbehov inom ett specifikt yrke.117 

De nuvarande snabbspåren som presenteras i dokument är:  kockar, livsmedelsbranschen, 

energibranschen, fastighetsbranschen, legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården, målare, 

tjänstemän inom byggsektorn, lastbilsförare, lärare och förskollärare, samhällsvetare, 

inklusive ekonomer och jurister, socialt arbete, djursjukskötare, träindustrin, 

elteknikbranschen.   Inom dessa yrken är männen överrepresenterade utom inom två yrken 

vilket är lärare och förskollärare där ca 60 procent är kvinnor. Inom de andra uppräknade 

yrkena befinner sig kvinnorna runt eller under 30 procent i deltagande.118  

3. Analys  

Det går att notera ett flertal problemområden med texterna som presenterades i resultatdelen. 

Resultatet visar på att den nyanlända kvinnan är underordnad i förhållande till mannen och 

ojämlik integrering även utifrån andra faktorer som etnicitet, ålder och klass detta pekar 

tydligt på uppsatsen två feministiska perspektiv.  

                                                 
116 Arbetsförmedlingen Förmedlingsavdelningen, enheten Integration och etablering. ”Arbetsförmedlingens 

nulägesbedömning av arbetet med snabbspår - Maj 2017”.   S.8 

117 Ibid S.24 

118 Ibid S.14 
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Dessa problemområden är tydligt kopplade till uppsatsens frågeställningar då det både går att 

finna satsningar på nyanlända kvinnors integrering på arbetsmarknaden men även en brist på 

tydliga insatser. 

En generell analys utifrån min innehållsanalys är att begreppen jämställdhet och jämlikhet 

nämns bara på ett fåtal ställen. I Budgetpropositionen nämns det inte alls. (Appendix 1) Dessa 

två begrepp är centrala för att kunna skapa och uppmärksamma den ojämlika integreringen i 

det svenska samhället mellan i första hand män och kvinnor. 

 I texterna resonerar man kring insatser på en ytlig nivå och därav diskuterar man inte det 

strukturella missgynnandet som påverkar integrationen som grundas mycket på en avsaknad 

av ett intersektionell perspektiv.  Det märks tydligt i avsnittet om snabbspår men även i de 

andra två dokumenten. Det är en bekräftelse av teorin om att det finns könsroller i samhället 

som skapar problematik kring att integreras som nyanländ kvinna.   

Det blir även väldigt tydligt att man inte pratar om insatser utifrån det olika grunderna för det 

intersektionella perspektivet då man inte samtalar en enda gång i dessa texter om ålder, klass, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning (se Appendix 1). Genom att inte samtala kring 

dessa grunder missar man även hur olika maktmekanismer samverkar och förstärker eller rent 

av motverkar varandra i olika situationer och hur detta kan påverka den nyanlända kvinnans 

integrering. Dokumenten påvisar bara i en liten utsträckning särskilda insatser för personer 

som tillhör flera målgrupper och som kan ha ett behov av kombinerade insatser. Dessa två 

faktorer som påvisas är kön och utrikesfödda.  

 

En intressant aspekt av resultatet är hur kvinnorna är så framträdande i de andra delarna av 

etablering som SFI.  Genom den feministiska teorin som presenterade i teoridelen så bekräftas 

det att kvinnan anses vara den personen som ska sköta om hemmet vilket kan tolkas som att 

det är enklare att kombinera studier och hemarbete än kombinera arbete med hemarbete. Detta 

resultat visar dock också på en motivation från kvinnans håll att integreras i det svenska 

samhället. Detta är något även tidigare presenterad forskning pekar på:  ”kvinnor är mer 

motiverade utifrån att de mer blir en självständig person i Sverige med fler möjligheter.”119 

En annan intressant analys utifrån frågeställningen: Hur kan vi förstå dessa insatser och 

eventuellas brister på insatser utifrån ett feministiskt perspektiv?  Är Budgetpropositionen 

                                                 
119 Bylund, Sara. kvalitativ studie av utlandsfödda kvinnors upplevelse och erfarenhet av integration i Sverige.  
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regeringens allmänna mål är även “ett samhälle fritt från diskriminering och att kvinnor och 

män ska ha samma möjlighet att utforma samhället och sina egna liv”.120  Detta är något som 

man försöker arbeta för i texterna men inget som man ger konkreta exempel på hur man kan 

göra för att skapa heller. Detta citat ger även ett tydligt exempel på avsaknaden av ett 

intersektionellt perspektiv där man främst talar i termer av kön.  

 

Genom analysen av det tre primära texterna budgetpropositionen & AF:s handlingsplan och 

Snabbspår är det möjligt att urskilja tre tydliga diskurser. Dessa tre diskurser har koppling till 

teorin vilket är: Nyanlända som en homogen grupp, fokus på etnicitet inte (bara) kön och 

könsroller inom arbetsförmedlingens snabbspår.  

3.1 Nyanlända som en homogen grupp: 

Precis som presenterades i resultatdelen så presenteras nyanlända allmänt i dokumenten som 

en homogen grupp. Detta visar på en tydlig avsaknad av det intersektionella perspektivet.  

Genom att man inte ser dessa människor utifrån individuella behov kan det skapa en 

marginaliserad grupp som inte har makt eller status att förändra eller skapa sina egna liv.  För 

att kunna bryta detta strukturella förtryck är därför steg ett att definiera vilken grupp vi 

resonerar om utifrån flera diskrimineringsgrunder.  

 

I texten går att utläsa upprepade gånger hur man samtalar om ”inrikesfödda” kontra 

”utrikesfödda”.  Detta kan tolkas som att det skapar två grupper i samhället vilket kan anses 

skapa ett ”vi och dom samhälle” och det i sin tur kan skapa fördomar och antagande om vad 

den andra gruppen behöver och hur det agerar.  I texterna diskuterar man främst utifrån vad 

man tror är bäst för den andra gruppen vilket i detta fall är de nyanlända som en homogen 

grupp.  

Bara på ett ställe i dessa tre texter att man har frågat gruppen vad dom tycker och behöver. 

Detta gjordes i budgetpropositionen där man hade gjort en undersökning kring hur många 

utrikesfödda kvinnor som hade velat ha en högre sysselsättning och då helst ett arbete. Genom 

undersökningen visas det ändå på att många kvinnor vill ut i arbetslivet. 

Genom att samtala kring den andra gruppen skapas det en makthierarki där det finns en grupp 

som blir underlägsna. Förtryck och diskriminering är ofta direkt kopplade till kategoriseringen 

                                                 
120 BP s.12 
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av olika grupper i samhället, då det system människor placeras i bygger på en viss under och 

överordning. 

 

Dokumenten försöker undvika att benämna nyanlända kvinnor som en homogen grupp genom 

att föreslå individanpassade åtgärder. Detta, även om det är ett försök till att skapa jämlikhet, 

innebär inte automatiskt att kvinnors integrering på arbetsmarknaden förbättras. Det räcker 

inte med att säga att man ska individanpassa insatser och åtgärder utan man måste definiera 

vilka dessa individer är och vilka behov individen har.  

En annan problematik när man samtalar om nyanlända som en homogen grupp är att det går 

att påstå att man indirekt utgår från en manlig norm och därför främst sätter in åtgärder och 

insatser som kommer hjälpa mannen i hans integrering. Detta är något budgetpropositionen 

påtalar som ett problem och hur det kan bidra till att kvinnor och män inte får ett likvärdigt 

och individanpassat bemötande.  Detta visas även i rapporten om snabbspår där man främst 

har satsat på manliga dominerande yrken vilket finns belägg för inom teorin för könsroller 

som utgår från förväntade sociala roller kopplade till kön.  Ingen av rapporterna påtalar dock 

hur man ska bryta dessa strukturer och det handlar mycket om precis som teorin om 

könsroller säger att det är väldigt svårt att bryta dessa strukturer.  

Inom den homogena gruppen benämns även de nyanlända kvinnorna som en homogen grupp. 

I AF handlingsplan samtalar man om utrikesfödda kvinnor som kvinnor utan utbildning vilket 

är en stereotypisk bild där man saknar ett intersektionellt perspektiv och exkluderar det 

kvinnor som har en utbildning från sitt hemland.  Detta gör det ännu svårare för dessa kvinnor 

att integreras när man ser dessa kvinnor som en grupp och inte ser till behov, kultur, kunskap 

och kapacitet.  

Sammanfattningsvis saknas det intersektionella perspektivet då man kan identifiera att man 

exkluderar flertal grupper t.ex. nyanlända kvinnor med utbildning i det nationella rummet. 

Man samtalar och tydliggör inte kring normer som kan vara problematiska för dessa olika 

grupper av nyanlända. Genom att inte påvisa att det finns flertal grupper inom det nyanlända 

kan det skapa belägg för en homogenisering av gruppen och kan gör att man inte 

uppmärksammar att visa grupper utsätts för diskriminering i större utsträckning än andra, till 

exempel systematisk utestängning från bostads- och arbetsmarknader.  
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3.2 Fokus på etnicitet inte (bara) kön 

Precis som presenterades i resultatdelen så finns det en stor avsaknad av ordet etnicitet i dessa 

dokument. (Se även appendix 1) Detta ord är viktigt ur främst två perspektiv, för denna 

uppsats och för integrering av de nyanlända kvinnorna.  Precis som nämndes i resultatdelen är 

etniskt diskriminering ett omfattande problem, trots att etnicitet är den vanligaste 

diskrimineringsgrunden i Sverige åsidosattes begreppet etnicitet i dessa texter. Etnicitet är 

även en av huvudparametrarna i det intersektionella perspektivet vilket också är viktigt för 

denna uppsats. 

Vi kan tydligt se att dessa kvinnor inte bara har problem med att integreras för att det är 

kvinnor, även om det oftast är en huvudfaktor, utan även för att det i många fall tillhör en 

annan etnicitet, kanske även tillhör en annan klass m.m. Man måste alltså se det utifrån fler 

grunder än kön för att kunna bryta förtrycket.  

Frågan blir därför, varför nämns etnicitet på så få ställen i texterna?  

Utifrån vad som man kan utläsa ur texterna kan det vara så att ordet etnicitet är lite otydligt 

och svårdefinierat.  Idag kan man ana att det finns en rädsla kring att man ska råka 

diskriminera på grund av att man använder ordet fel då man ofta blandar ihop etnicitet med 

hudfärg.  

I Sverige får man inte föra statistik över hudfärg.  Det finns dock ett historiskt maktperspektiv 

i ordet etnicitet där man under andra världskriget utförde etnisk rensning av judarna. På grund 

av detta kan det tolkas som man undviks ordet och därför använder man sig av andra 

synonymer vilket kan bli problematiskt i sig.  

I texterna använder man istället sig av liknande synonymer men som inte har samma kraft 

eller definition.  Man samtalar främst i texterna utifrån två ord vilket är inrikes 

födda/utrikesfödda och individer med en annan härkomst.  Genom att säga utrikesfödda så 

säger man indirekt att alla utrikesfödda har en annan etnicitet och att alla inrikes födda har 

samma etnicitet vilket inte stämmer.  Begreppet annan härkomst blir i denna kontext 

problematiskt utifrån t.ex. en svensk och en norsk kan ha samma etnicitet men olika 

härkomst.  

Varför kan det bli problematiskt när man inte nämner ordet etnicitet eller väljer andra ord?  

Genom att inte nämn ordet utesluter man och exkluderar en stor grupp både nyanlända men 

även ”inrikes” födda. Det blir problematiskt när detta ord inte nämns medan vi också ser att 
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det är idag det är flest människor som diskrimineras på grund av sin etnicitet. Genom att inte 

samtala om det kan detta tolkas som att man i Sverige inte har några problem med 

diskriminering kring etnicitet vilket statistiken visar på att det är fel.  

För att kunna uppmärksamma diskriminering måste vi sätta in det i ett sammanhang. Men då 

måste vi först definiera begreppet och använda oss av begreppet.  T.ex. När handlingsplanen 

gjorde en undersökning utifrån diskriminering av arabiska efternamn. Vi måste samtala kring 

t.ex. diskriminering på arbetsmarknaden för att uppmärksamma förtrycket.  

 

Vi kan utifrån maktsymmetrin se att man främst identifierar ojämlikheten på arbetsmarknaden 

mellan mannen och kvinnan. Men som nämnt i teorikapitlet menar den intersektionella teorin 

att kön alltid är en del av förtrycket men inte bara kön och därför måste de andra grunderna 

belysas. 

Likaså kan begreppet etnicitet ta i anspråk att synliggöra och beskriva gruppens relation till 

majoriteten. Människor som dagligen diskrimineras och underordnas i samhället kan finna 

stöd och driva krav på lika möjligheter inom ramen för en etnisk grupptillhörighet. 

3.3 Könskodade snabbspår 

Det finns flertal områden som är problematiska i dokumentet om snabbspår. Det som är relevant 

att diskutera i denna analys är vilka yrken man har satsat på inom snabbspår vilket speglar teorin 

om könsroller.  

Utifrån teorin om könsroller där man påtalar typiska manliga och kvinnliga yrken pekar detta 

på att man främst har utgått från historiska patriarkala strukturer och sociala normer när man 

har sett till vilka yrken man ska satsa på inom snabbspår. I snabbspår har man främst satsat på 

fysiskt krävande hantverksarbeten som t.ex. målare, tjänstemän inom byggbranschen och 

träindustrin vilket oftast klassas som maskulina yrken vilket utifrån strukturerna i samhället 

generellt gynnar mannen på arbetsmarknaden.  Vilket även bekräftar könsrollerna om att det 

främst är viktigt att den nyanlända mannen ska arbeta och försörja sin familj medans den 

nyanlända kvinnans roll främst är att se till att barnen integreras i samhället. Detta är något 

även tidigare forskning har pekar på.  

Problematiken kring könsroller inom arbetsmarknaden försvårar inte bara för det nyanlända 

utan för alla kvinnor främst vilket överensstämmer med den feministiska teorin.  På grund av 



 37 

detta samhällsproblem finns det ett behov för att kunna bryta denna diskriminering genom att 

se utifrån kompetens och inte utifrån stereotypiska roller. 

Precis som teorin om könsroller påtalar finns det förväntningar utifrån det kön man tillhör, 

och därav också en förväntning kring vilka yrken det nyanlända ska delta i utifrån kön. En 

stor problematik kring detta är att de yrken som man förväntar sig att kvinnan ska delta i är 

oftast yrken som kräver en längre utbildning (legitimationsyrken) vilket försvårar 

integrationen. Detta är något som dokumentet själv påtalar att inom legitimationsyrken är det 

bara en liten andel som har arbete inom ett år.  

En annan intressant aspekt av detta är även att statistiken inom snabbspår (över 70 procent av 

deltagarna är män) inte speglar deltagandet i det andra etableringsinsatser (insatser 

företrädesvis utanför arbetsmarknaden). Detta handlar om att man indirekt riktar sig till män 

genom att satsa på manliga yrken vilket skapar en diskriminering av den nyanlända kvinnan. 

Detta är något Snabbspår själva påvisar när dom säger: ”om det hade funnits fler snabbspår 

inom kvinnodominerade yrken så hade det varit enklare att ta tillvara på kvinnors kompetens 

inom ramen för arbetet med snabbspår.” 121 

Detta gör att skillnaderna mellan män och kvinnor förstärks av att kvinnor inte erbjuds och 

anvisas till insatser i samma utsträckning som män.  

Det finns ett behov av att uppmärksamma könsrollerna för att kunna bryta dom t.ex. att kvinnan 

är den omsorgsfulla då det sitter i de patriarkala strukturerna, men blir detta också problematiskt 

när det blir en utgångspunkt att det finns könsroller? Håller vi kvar strukturerna genom att 

samtala om kvinnliga och manliga yrken? 

På grund av de strukturella och historiska könsrollerna så stannar man kvar i tanken vem man 

tror är lämpligast för arbete utifrån en norm och förbiser kompetens. Detta är något som är 

likhetsfeminismens huvudståndpunkt att livssituationer ska vara fria från könstillhörighet. 

Därför måste huvudsakligen institutioner uppmuntras till att bryta och utmana 

könsrollerna/normerna och börja se till kompetens istället i samhällets alla instanser.  

3.4 Summering av analysen  

Analysen påvisar hur viktigt det är med att sätta rätt ord på rätt sak, att definiera vilken grupp 

vi samtalar om utifrån flera diskriminerings grunder och att bryta patriarkala normer och 

                                                 
121 Arbetsförmedlingen Förmedlingsavdelningen, enheten Integration och etablering. ”Arbetsförmedlingens 

nulägesbedömning av arbetet med snabbspår - Maj 2017”. S. 23 
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strukturer, för att kunna skapa en så bra integration för det nyanlända kvinnorna som möjligt. 

Vi behöver både presentera konkreta insatser men även se till strukturerna. Den sist nämnda 

delen behövs främst arbetas med även om handlingsplanen är inne och vidrör det genom att 

samtala om kompetensutbilda arbetsgivare i jämlikhet t.ex.  

För att kunna skapa en så bra integrering för den nyanlända kvinnan som möjligt måste 

nationella texter som t.ex. regeringen och arbetsförmedlingen rapporter genomsyrar av ett 

intersektionellt perspektiv. Genom att se det utifrån ett intersektionellt perspektiv så ser vi 

hela individen identitet och hur det olika kategorierna individen tillhör påverkar personen och 

maktsymetrierna och genom detta kan vi skapa individanpassade insatser. 

 

3.5 Reflektion kring metod och teori 

Genom att uppsatsen primära val av material är texter skrivna av myndigheter så kan dessa 

anses ha en god reabilitet och validitet. Såklart går det även att finna brister i 

myndighetstexter men då min uppsats syftade till att se vad som stod i texten och inte hur det 

efterföljs fanns det inte ett lika stort behov av källkritik.  En kritik mot valet av material är att 

de valda handlingsplanerna endast visar ett perspektiv av hur integrationsprocessen bör gå till 

och inte hur dessa handlingsplaner i verkligheten följs upp och implementeras på olika 

myndigheter t.ex. arbetsförmedlingen. Därför hade det t.ex. varit intressant att intervjua någon 

från arbetsförmedlingen för att mer se hur handlingsplanerna praktiskt används i mötet med 

den nyanlända, det vill säga hur dessa används på en individnivå. 

I uppsatsen valde jag att se utifrån en kritisk diskursanalys, mer specifikt utifrån Faricloughs 

tredimensionella modell där ett fokus låg på textdimensionen. Jag valde att bara utgå från 

denna dimension både på grund av uppsatsens omfång och att Fairclough modell är för stor 

för att gå in på mer ingående i en C-uppsats, därav valde jag bara att studera närmare 

textdimensionen. Denna dimension är på något sätt en utgångspunkt där vi börjar i det större 

genom att se vad som står i texten för att sedan implementera det i den sociala praktiken. 

Därav hade det varit intressant att gå närmare in på den tredje dimensionen, den sociala 

praktiken, för att tydligare kunnat visa bristen på implementering av texten för det nyanlända 

kvinnornas integration i samhället. Då min uppsats utgår från att se det från ett 

samhällsperspektiv hade en alternativ metod kunnat vara att se det mer från en individnivå 

t.ex utgå från det case som presenteras i denna uppsats bakgrund och sett hur detta påverkar 

enskilda kvinnor genom t.ex, interjuver.  
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Valet av teori var likhetsfeminism med två feministiska perspektiv, teorin om könsroller och 

det intersektionella perspektivet. Jag valde att se det utifrån två perspektiv för att teorin om 

könsroller tydligt bekräftar det patriarkala strukturerna i samhället och sociala konstruktioner 

medans det intersektionella perspektivet påvisar att det finns flera faktorer som kan påverka 

nyanlända kvinnors integrering på arbetsmarknaden vilket komplettera varandra bra. 

Ytterligare en anledning till valet av teorin om könsroller beror på att dokumentet snabbspår 

påvisar att de yrken som erbjuds för nyanlända har tydliga historiska könsroller och därav är 

teorin om könsroller ett bra komplement för det intersektionella perspektivet. Det finns dock 

flera argument för varför jag borde bara valt att fokusera på bara ett perspektiv t.ex. så är det 

intersektionella perspektivet väldigt stort och något som kan göra mycket mer ingående än 

vad som har gjorts i denna uppsats. Något jag också har nämnt tidigare är att teorin om 

könsroller har blivit kritiserat för vara svår att applicera och detta är något som borde ha tagits 

i större beaktan och diskuteras mer om den tillförde så mycket till uppsatsen.  Det finns flera 

andra feministiska teorier som hade passat bra att applicera på detta material som t.ex. 

genussystemet.      

4. Avslutning 

För att få en lyckad integrering i Sverige krävs det att man får komma ut i samhället och känna 

sig delaktig. Därför är det väldigt viktigt att till exempel få ett arbete. Detta är något även 

tidigare presenterad forskning påvisar behovet av att ta ansvar, skapa delaktighet och strävan 

efter att göra sin röst hörd och bli oberoende.122 Det primära materialet i uppsatsen visade på 

att det finns en vision om att satsa på den nyanlända kvinnan och att man försöker sätta in 

riktade insatser men att det finns en avsaknad av flera perspektiv, t.ex. det intersektionella 

perspektivet, som är viktiga för att den nyanlända kvinnan ska kunna integreras. Det räcker inte 

med att bara förbättra en del utan mycket handlar om att både ha konkreta insatser men även se 

till normer och strukturer. Alla tjänar på ett jämlikt samhälle där både män och kvinnor med 

olika etniciteter, klasstillhörighet med mera integreras. Därför är det viktigt att påvisa 

ojämlikheterna i rådande normer och beteende i ett samhälle genom ett intersektionellt 

perspektiv.  

Syftet med denna uppsats var att belysa problematiken/svårigheten som kan uppstå kring att 

integreras i det svenska samhället som utomeuropeisk nyanländ kvinna, främst utifrån 

                                                 
122 Wright Nielsen, Tabitha “Empowerment och normalisering”  i Montesino, Norma & Righard Erica.  “Socialt 

arbete och migration”. 
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etablering på arbetsmarknaden. Uppsatsen har påvisat att det finns visioner på en nationell nivå 

att bryta dessa svårigheter/problematik som kan uppstå kring att integreras i det svenska 

samhället som utomeuropeisk nyanländ kvinna. Det krävs dock att svenska myndigheterna tar 

ett större ansvar och skapar mer individanpassade åtgärder vilket uppsatsen har kunnat påvisa 

genom utvalda metoder och teorier.    

Till framtida forskning hade det varit intressant att höra mer utifrån det nyanlända kvinnorna 

perspektiv om att integreras i Sverige och om det själva ser ett behov av att bryta sig loss från 

det patriarkala samhället då denna uppsatsen utgår mycket utifrån vad svenskar “tror” och 

vilka strukturer som sätts på en nationell nivå.    
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Appendix 1: Antal träffar på utvalda sökord i materialet 

 

Hur ofta nämns 

ordet: 

Regeringens 

budgetproposition 

kapitel 13 ” 

“Jämställdhet och 

nyanlända 

invandrare 

etablering 

 (ca 60 sidor) 

Arbetsförmedlingens- 

“Handlingsplan för 

att fler utrikes födda 

kvinnor ska vara 

sysselsatta i arbete 

eller studier 

 (16 sidor) 

Arbetsförmedlingens 

-”nulägesbedömning 

av arbetet med 

snabbspår. ” 

(64 sidor) 

Totalt (ca 140 

sidor) 

Kön  3  4  2  9  

Klass 0  0  0  0 

Etnicitet 0 (härkomst 2) 2  (härkomst 4) 0 (härkomst 1) 2 (Härkomst 7) 

Sexuell 

läggning 

0  0  0  0  

Funktionshinder 1  0  0  1  

Ålder 9  0  0  9  

Jämställdhet  0  11  0  11 

Jämlikhet 0  1  0  1  

 


