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Efficient	  integration	  on	  equal	  terms?	  

A	  policy	  analysis	  of	  the	  establishment	  assignment	  as	  an	  equity	  reform.	  

	  

Abstract.	  

I den svenska politiken är arbete av avgörande betydelse för människans liv då det ska förhindra 

utanförskap och inverka positivt på människans fysiska och psykiska hälsa. I och med detta har 

arbete fått en stor roll även i integrationspolitiken. Den 1 december 2010 reformerades 

mottagandet av nyanlända invandrare och Arbetsförmedlingen fick överta huvudansvaret för 

etableringsarbetet. Syftet med denna reform var bland annat att främja jämställdhet och öka 

kvinnors sysselsättning. Trots detta är nyanlända invandrade kvinnor bland de som står längst 

ifrån arbetsmarknaden. Nu efterfrågas mer jämställdhetsintegrering. En metod som väckt skilda 

åsikter vad gäller dess omvandlande potential kontra dess förmåga att i själva verket befästa 

normer.  För att undersöka jämställdhetens närvaro i etableringsuppdraget, och vilka effekter den 

får för kvinnorna har en kritisk policyanalys, med diskurser i fokus genomförts. Hur formar 

politiken jämställdhet och individer genom policy då kön inte är den enda 

diskrimineringsgrunden? Genom att studera jämställdhetsdiskurser som cirkulerar i 

etableringsuppdragets policydokument, samt i intervjuer med myndighetsanställda på 

arbetsförmedlingen. Visade resultaten i studien att istället för att jämställdhet hade den 

omvandlande effekt som den ofta förknippas med, var det begreppet jämställdhet som 

omvandlades från ambition till projekt då det skulle gå från policy till handling. Risken finns då 

att strukturer fortgår och kvinnornas förutsättningar förblir samma.  
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1.	  Inledning.	  

	  
Arbetslinjen är ett av den svenska modellens tydligaste kännetecken och innebär en stark 

koppling mellan lönearbete och välfärd: dina sociala rättigheter garanteras via lönearbete. Att 

jobba ingår alltså i välfärdsstatens moraliska ekonomi, som säger att ett rättvist samhälle 

innebär en ömsesidighet som förutsätter att du bidrar för att sedan kunna ta del av rättigheter 

som pension, sjukförsäkring och föräldraförsäkring (Piipola, 2010, 258). Arbete har i denna 

mening en avgörande betydelse i människans liv då det ska förhindra utanförskap och inverka 

positivt på människans hälsa.  

 

Den starka koppling som vuxit fram mellan sysselsättning och tillgång till välfärd har gjort att 

Sveriges integrationspolitik har blivit starkt sammankopplad, i viss mån nästan likställd med 

arbetsmarknadspolitiken. Att etablera sig på arbetsmarknaden ses i mångt och mycket vara 

vägen till integration på både arbetsmarknaden och in det sociala livet. För att underlätta 

etableringen reformerades mottagandet av nyanlända invandrare genom införandet av lagen 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Genom en ny och tydlig 

ansvarsfördelning mellan berörda statliga myndigheter och kommuner, hårdare krav på de 

nyanlända själva samt en förflyttning av samordningsansvaret från kommunen till 

arbetsförmedlingen, skulle arbetslinjen stärkas och arbetsmarknadsetableringen påskyndas 

(Proposition 2009/10:60, 35-36). Allt för att nå de integrationspolitiska målen; lika rättigheter 

och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Mål som går hand i hand med 

de jämställdhetspolitiska målen om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Trots målet om lika rättigheter, skyldigheter och makt oavsett 

etnisk bakgrund och kön samt integrationspolitikens koppling till arbetsmarknad, är utrikes 

födda kvinnors arbetskraftsdeltagande väsentligt lägra än både inrikes födda kvinnor och 

utrikes, samt inrikes födda mäns. Riksrevisionen har konstaterat att trots att regeringens 

etableringsreform bland annat syftade till att öka förutsättningar för kvinnors deltagande i 

arbetsmarknadsrelaterade insatser så har någon större effekt av denna uteblivit 

(Riksrevisionen, 2018) I och med detta efterfrågas jämställdhetsintegrering. Då det anses vara 

strategin för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Europarådet ger en definition av vad 

jämställdhetsintegrering är vilken lyder: 
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(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så 

att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i 

alla steg av processen, av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattandet. 

(Kommittédirektiv 2005:7) 

Vad jämställdhet är eller anses vara bör i och med denna definition få effekt för vilken politik 

som bedrivs och vilken förändring som anses önskvärd. För vilka som anses ansvara för 

förändringen, vilka som går fria och inte minst effekt för vad som förblir oförändrat.  Carol 

Bacchi menar att en policy analys bör utföras på all policy som åberopar ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta görs bäst genom att börja i representationen av problemet. Vad 

är det en policy ämnar lösa? Då jämställdhetsintegrering efterfrågas i etableringsuppdraget är 

det alltså av stor vikt att undersöka och problematisera vilken problemformulering 

etableringsuppdraget är grundad i, hur denna påverkar kvinnorna och vad 

jämställdhetsintegrering som metod avser att lösa. Vilka mål som sätts för policy och vilka 

strategier och metoder som används, blir avgörande för den faktiska påverkan för kvinnorna 

som insatserna avser hjälpa.  

	  

1.1 Syfte	  och	  frågeställningar.	  

Målet är att undersöka hur jämställdhet ges mening och appliceras på ett policyområde. Två 

vinklar kommer att studeras. För det första hur jämställdhet görs och organiseras i 

Etableringsuppdraget. För att sedan analyser hur/om normer och maktrelationer 

produceras/reproduceras genom jämställdhetspolitik och praxis i integrationspolitiken. För att 

undersöka detta kommer analysen utföras med grund i följande frågeställningar: 

 

• Vilka problemrepresentationer finns inom etableringsuppdraget? 

• Vilka effekter skapas för nyanlända invandrade kvinnor av representationerna? 

• Hur används jämställdhetsintegrering som strategi för att nå jämställdhet? 
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1.2 Disposition.	  

Inledningsvis kommer relationen mellan arbete och integration att presenteras för att ge en 

förståelse för Etableringsuppdragets roll i integrationspolitiken. I kapitel 3 presenteras det 

teoretiska ramverk som analysen grundar sig på för att sedan gå vidare och presentera tidigare 

forskning på området i kapitel 4. Därefter presenteras den metod och det material som 

slutligen kommer analyseras i kapitel 6. Diskussion och tankar som även berör fortsatt 

forskning på området presenteras i ett avslutande kapitel. 

	  

2. Arbete	  som	  integration.	  	  

2.1 Avgränsning	  och	  urval.	  

Det har efterfrågats studier om hur jämställdhetsintegrering interagerar med politiska 

konstruktioner och vissa studier har försökt fylla detta gap. Forskare som Carol Bacchi, Joan 

Eveline, Theresa Rees och Malin Rönnblom har bidragit med forskning om hur jämställdhet 

görs och hur jämställdhetsintegrering samspelar med politiken i Nya Zeeland, Holland och 

Sverige. Likt dessa studier genomförs i denna uppsats en problematisering av hur jämställdhet 

och jämställdhetsintegrering används och formas av politiken. Till det adderar jag intervjuer 

för att se hur detta upplevs och används hos faktiska myndighetsutövare. Utöver det så är 

ambitionen att applicera den redan utförda forskningen på integrationspolitiken med fokus på 

ett intersektionellt perspektiv. Någonting som har nuddats i den tidigare forskningen men inte 

varit huvudfokus. För att genom detta se hur jämställdhetspolitik har möjlighet att verka med 

normativ kraft i en tid då flyktingströmmar varit stora och integrationspolitiken försöker att 

anpassa sig efter det. 

 

Urval av litteratur och tidigare forskning är gjort med start i sökord som; ”gender 

mainstreaming”, ”etableringsuppdraget”, ”jämställdhetsintegrering”, ”arbetslinjen”, ”arbete 

och integrering”, ”jämställdhet ”och ”svensk integrationspolitik”.  På området ”Gender 

mainstreaming” dök Carol Bacchi upp som en väl citerad forskare och det var även där jag 

lade min grund. Efter detta har ett snöbollsurval gjorts utifrån etableringsuppdraget och arbete 

och integrering i kombination med jämställdhet som sökord. Fokus har varit på artiklar som 

blivit citerade tidigare men det har i vissa fall använts artiklar med färre citationer då de 

passat syftet.  
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Detta kapitel har som syfte att genom beskrivning av vad som kommit att kallas den svenska 

arbetslinjen ge en förståelse för relationen mellan arbete och integration och operationalisera 

användningen av arbetslinjen i denna studie, samt för att ge förståelse till valet av 

etableringsuppdraget som föremål för studien. Vidare presenteras etableringsuppdraget i 

korthet för att ge en övergripande bild av dess innehåll. Därigenom skapas en kontext för att 

bättre förstå den analys som görs och de slutsatser som dras i kapitel 6 och 7. Dock vill jag 

poängtera att syftet med denna studie inte är en fördjupning i	  reformens många olika 

teknikaliteter då fokus istället kommer vara på kvalitativa värden. Sådana studier har redan i 

stor utsträckning gjorts av andra, vilket är anledningen till att beskrivningen inte är allt för 

omfattande och detaljerad.	  	  

	  

2.2 Arbetslinjen	  som	  svensk	  ideologi.	  

”Att vara för arbetslinjen är ungefär lika kontroversiellt i svensk politik som att vara för fred.” 

(Socialförsäkringsutredningen, 2005, 9). Detta konstaterades i en av socialförsäkringens 

rapporter med titeln Vad är arbetslinjen? Med grund i arbetarrörelsen har arbetslinjen 

traditionellt sätt varit en socialdemokratisk princip. Men allt sedan Moderaterna blev ”det nya 

arbetarpartiet” 2006, har de borgerliga och det socialdemokratiska perspektivet på lönearbetet 

kommit att bli förvånansvärt lika. När socialdemokraterna och miljöpartiet tog över 

regeringsmakten 2014 skrev de i sin regeringsförklaring att:  

	  

Arbete betyder gemenskap och tillhörighet; makt att forma sitt eget liv och sin 

framtid. Att fler kvinnor och män finner jobb är avgörande för att hålla ihop 

Sverige. Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. 

(Carbin, Overud, Kvist, 2017, 15-16) 

 

I den samtida politiken försvaras arbetslinjen inte enbart på ekonomiska grundvalar, utan 

har även setts som en moralisk fråga. I en socialdemokratisk arbetslinje har plikten att 

arbeta blivit en moralisk uppmaning i relation till kollektivet. Genom att ställa sig till 

arbetsmarknadens förfogande kan alla bidra solidariskt till det gemensamma 

välfärdssamhället. I en borgerlig version av arbetslinjen tycks det snarare handla om en 

individuell moralisk uppmaning. En uppmaning om att stå på egna ben (Carbin, Overud, 

Kvist, 2017, 17). Vad som anses vara den viktigaste värdegrunden för 

arbetsmarknadspolitiken har alltså varierat över tid och omtolkats beroende på aktuell 
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politisk situation. Men arbetslinjen har förblivit en svensk idé och närmast en svensk 

politisk ideologi som genomsyrar allt beslutsfattande. 

 

En grundläggande idé är att arbetet har en avgörande betydelse i människans liv då det 

förhindrar utanförskap och inverkar positivt på människans hälsa. Att knyta de sociala 

rättigheterna till lönearbete har dock inte varit helt oemotsagt. Enligt Maria Carbin, 

Johanna Overud och Elin Kvist (2017, 19) leder det till att de som har det svårast att 

komma in på arbetsmarknaden eller de med tillfälliga arbetskontrakt, diskrimineras och 

ställs utanför stora delar av socialförsäkringssystemet (se även Beck 1998) 

	  

2.3 Det	  nya	  etableringsuppdraget.	  

Den 1 december 2010 reformerades mottagandet av nyanlända invandrare. Reformen innebar 

att staten tog över det samordnande ansvaret från kommunerna för introduktionen av 

flyktingar och andra skyddsbehövande samt deras anhöriga. Insatserna riktar sig till 

nyanlända invandrare som fyllt tjugo men inte sextiofem år och som har ett uppehållstillstånd 

som kan ligga till grund för folkbokföring.  

 

En etableringsplan bör upprättas inom två månader efter erhållet uppehållstillstånd. Planen 

omfattar högst 24 månader aktiv medverkan inom 36 månader från och med 

fastställningsdatumet. Etableringsplanen upphör när tiden har löpt ut eller när den nyanlände 

haft förvärvsarbete i minst sex månader, alternativt påbörjar studiemedelsberättigad 

högskoleutbildning. Arbetsförmedlingen i samförstånd med den nyanlända, reviderar samt 

följer upp etableringsplanen. Den kan till exempel innehålla svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering samt arbetsförberedande insatser som praktik och validering av 

utbildning- och arbetslivserfarenhet (Arbetsförmedlingen.se, 2019). Samverkan finns även 

med andra berörda aktörer utöver Arbetsförmedlingen; Kommuner, länsstyrelser samt 

försäkringskassan.  

 

Reformens syfte var att förändra introduktionssystemet för nyanlända flyktingar och deras 

anhöriga för att underlätta och påskynda deras etablering i arbetsliv och samhälle (SFS 

2010:197). Särskilt betonades vikten av att främja kvinnors integration. Till skillnad från 

ersättningen i de kommunala introduktionsprogrammen som baserades på hushållets inkomst, 

är etableringsersättningen individuell vilket förväntades främja kvinnors integration och 
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jämställdhet (SOU 2008:58, 87). I Riksrevisionens analys Jämställdhetintegrering av 

integrationspolitiken (2018) samt Johanna Dahlins analys Snabbspår och stickspår (2017) 

som specifikt analyserar etableringsuppdraget, betonas trots de tidigare nämnda 

förväntningarna att jämställdheten lyser med sin frånvaro och att kvinnor fortfarande inte 

integreras i samma utsträckning som män. I dessa analyser ligger betoningen på avsaknad av 

jämställdhetsintegrering i etableringsinsatser för nyanlända invandrade kvinnor. 

 

3. Teoretiskt	  ramverk.	  	  

	  

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som kommer att vara beständigt genom hela 

analysen av policytext och intervjuer. Där ämnar jag först identifiera problemrepresentationer 

i etableringsuppdraget generellt och i relation till jämställdhet i synnerhet. För att därefter 

undersöka effekterna av problemrepresentationerna som identifieras i materialet. Vad kommer 

att göras? Vilka metoder kommer användas med tanke på denna representation av 

”problemet”? För vem? Vad kommer att förbli detsamma? Vem kommer att dra nytta av 

denna representation? Vem kommer skadas? 

 

3.1 Governmentalitet.	  

Som ett analytiskt perspektiv riktar Foucaults teori om ”Governmentality” uppmärksamheten 

till förhållandet mellan makt och kunskap och syftar till att belysa hur produktionen av 

”sanning” och kunskap om de föremål som ska styras förutsätter och möjliggör styrning 

(Foucault 1991, 102-104). Det är på så sätt genom makten som vår sociala omgivning skapas, 

det vill säga som objekt som urskiljs och får särdrag och relationer till varandra. Foucault 

ligger bakom uppfattningen av att subjektet skapas i diskurser, språkliga praktiker. Han har i 

sin tur påverkats av Louis Althussers teorier om interpellation; den process varigenom språket 

konstruerar en social position för individen och därmed gör henne till ett subjekt (Winther 

Jørgensen, Phillips, 2000, 22). Både Foucault och Althusser anser att samtidigt som diskurser 

skapar bestämda subjektspositioner, så accepterar individen också dessa. Det är ett 

förhållande mellan det som Foucault refererar till som subjektifiering och subjektion. 

Diskursen skapar positionerna, det vill säga subjektifierar, individen accepterar dessa på olika 

sätt, vilket innebär subjektion. Diskurs, subjektspositionering och styrning kommer vara 

närvarande i denna analys då de bestående effekterna av styrande praxis med avseende på 
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maktrelationer och normer bör vara en central del av statliga studier. Målet är att försöka 

förstå hur människor objektiveras som vissa typer av subjekt genom det sätt de relateras till 

politisk makt.  

 

Att genomföra en governmentalitet-analys är att börja med att fråga vad myndigheter av olika 

slag ville skulle hända för att vidare analysera detta i relation till hur problemet definierats 

och genom vilka strategier och tekniker man anser att detta bör göras (Rose 1999, 20). Att 

ställa sådana frågor gör det möjligt att identifiera hur en aspekt av verkligheten utgör ett 

kunskapsobjekt, som en speciell typ av problem som kan kännas och hanteras genom 

praktiska lösningar och reformer, och därmed har blivit föremål för statligt ingripande. I 

denna studie använder jag termen ”Problemrepresentation” (Bacchi, 2009) 

 

Tre centrala begrepp som kopplas till governmentality är: regimpraktiker, politiska 

rationaliteter och styrningsteknologier. Regimpraktiker kan beskrivas som sammanhängande 

sätt att agera och göra saker inom ett givet område. För att förstå vad som är en regimpraktiks 

centrala innehåll behöver man undersöka de politiska rationaliteter och styrningsteknologier 

som den bygger på och utgörs av. Politiska rationaliteten blir i detta sammanhang de 

övergripande ramar som strukturerar tänkandet om politisk styrning (Säll, Öjehag-Pettersson, 

2013, 115). Dessa bygger enligt Mitchell Dean i sin tur på den kunskap, i form av 

expertisutlåtanden, som för tillfället finns tillgängliga för oss och där med uppfattas som 

sanna (Dean, 2010, 25). Vidare är styrningsteknologierna de tekniker, institutioner och 

instrument som gör det möjligt att omsätta rationaliteten till handling (Säll, Öjehag-

Pettersson, 2013, 103). Dean förklarar det som att studiet av governmentality undersöker hur 

en regimpraktik är beroende av vissa kunskaper som bildar politiska rationaliteten och hur 

denna regim till följd av dessa blir ett mål för specifika reformer och förändringar, alltså 

styrningsteknologier (Dean, 2010, 31). 

 

Slutligen så breddar governmentality vår förståelse av de regerande (governing) för att 

inkludera hela utbudet av institutioner, byråer och ”kunskaper” inom men även utanför staten 

som formar och reglerar sociala beteenden (Bacchi, 2010, 119). Därför kommer denna analys, 

i användandet av den WPR- metod som presenteras i nästa avsnitt att förstå de styrande i 

denna bredare mening. Detta innebär att yrkesverksamma och forskare, däribland 

jämställdhetsintegrerings ”experter” och myndighetspersonal kommer att erkännas som 

inblandade i samhällsansvarets uppgift, med makten att befästa diskurser. Uppmärksamheten 
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kommer att vara på den politiska betydelsen av begrepp och kategorier som de (och jag) 

adopterar och distribuerar och behovet av att granska dessa kategorier reflexivt.  

 

3.2 Politiken	  och	  det	  politiska.	  

I denna uppsats, där ambitionen är att granska konstruktionen av jämställdhet och subjekt i 

den svenska integrationspolitiken kommer politiken att vara mer ett verb än ett substantiv. 

Politisering och avpolitisering ses som en viktig dimension. Detta tar avstamp i Chantal 

Mouffes teori om avpolitisering. Det bör enligt Mouffe (2008) göras en distinktion mellan 

begreppen politiken och det politiska. De diskurser som råder kring politiska frågor kan vara 

politiska i den meningen att de råder en strid om dess innebörd, eller objektiva genom att vara 

så etablerade att det över huvud taget inte existerar någon form av politisk konflikt kring dem. 

Det senare är vad som ovan nämns som politiken. Mouffe menar vidare att samhället idag 

lider av en bristande förmåga att tänka politiskt gällande de samhällsproblem som 

uppkommer. Detta beskrivs som en konsekvens av den liberala hegemonin som råder i många 

västerländska demokratier, denna liberala demokrati sägs förneka den outplånliga karaktär av 

antagonism som råder på politikens område. Politiska frågor innehåller alltid beslut som 

tvingar oss att göra val mellan flera motstridiga alternativ men idag tycks många politiska 

frågor reduceras till rent tekniska ärenden som hanteras av experter. Detta beskrivs som ett 

potentiellt hot mot demokratin då ett stävande efter konsensus och samförstånd riskerar att 

leda till att de egentliga problem politiken ställs inför blir förbisedda (Mouffe, 2008, 18). Min 

avsikt är att undersöka om den politik som format jämställdheten i etableringsreformen saknar 

det politiska, alltså huruvida problemrepresentationen som tycks dominera i den politiska 

diskursen gällande nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden har blivit en 

avpolitiserad fråga och snarare en teknikalitet.  

 

För att undersöka detta på ett mer systematiskt sätt kan hjälp tas av Maria Wendt Höjers tre 

kriterier för att en politisk fråga ska anses politiserad och där med omfatta den politiska 

aspekt som Mouffe (2008) talar om; den bör för det första ha en plats på den politiska 

dagordningen, för det andra beskriva en kollektivt viktig fråga och för det tredje, den del som 

Mouffe och även jag ämnar problematisera, att det bör råda en viss konflikt gällande frågan 

vilka representerar olika intressen (Säll, 2012, 22). 
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4. Att	  integrera	  och	  integreras.	  	  
	  

Majoriteten av det skrivna materialet som går att finna kring etableringsreformen består 

främst av utvärdering och uppföljning som primärt handlar om statistiska resultat, praktiska 

problem och förslag till eventuella framtida tekniska förändringar av dess innehåll likt de 

utvärderingar som nämndes inledningsvis av Riksrevisionen och Sveriges kvinnolobby. Det 

finns dock ett antal studier som inte specifikt riktar sig mor etableringsuppdraget, men som 

likt min fokuserar på identitetskonstruktion och jämställdhetspolitik. Görandet av jämställdhet 

och jämställdhetsintegrering i den politiska sfären. Några av dessa kommer att presenteras 

nedan för att operationalisera jämställdhet och jämställdhetsintegrering men också WPR-

analysens kritiska angreppssätt.  

 

4.1 Utrikes	  födda	  kvinnor	  på	  arbetsmarknaden.	  

Paulina de los Reyes belyser i artikeln I skärningspunkten mellan genus och etnicitet-Ett 

ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv (1998) hur den 

invandrade kvinnan i det svenska samhällets ögon utgör en homogen grupp. De los Reyes 

(1998) presenterar ett historiskt perspektiv på invandrade kvinnors arbete och en teori om att 

arbetsmarknaden spelar en central roll för att befästa en uppdelning av arbetskraften. Inte på 

basis av kön, utan av kön och etnicitet i kombination. En del av den uppdelningen har en 

grund i att invandrade kvinnor tog över arbetsuppgifter som ”svenska kvinnor” inte ville ha 

och i och med det koncentrerades till lågstatusyrken (de los Reyes, 1998, 23). De strukturella 

förklaringarna och analyserna som erbjudits på detta område utgår ofta från ”kulturella 

olikheter” vilket implicit grundar sig på ett antagande om invandrare som en grupp med låga 

yrkeskvalifikationer och med liten eller ingen utvecklingspotential. Hon menar att 

integrationstänkandets fundamentala paradox i detta avseende blir att arbetet måste 

förverkligas genom en uppdelning i vi och dem. En uppdelning som även skapar en illusion 

om en intressepolitik som bör eller kan formuleras inom ramen för identitetspolitik (de los 

Reyes, 1998, 14). 

 

 De los Reyes forskning ger ett historiskt sammanhang till diskriminering och ojämställdhet 

på arbetsmarknaden. Primärt fokus för hennes analys är utrikes födda kvinnor som redan 

befinner sig på arbetsmarknaden, men kommer att bidra till denna analys med förkunskap om 

utrikes födda kvinnor som en grupp som tilldelas identitet och därmed subjekspositioner som 
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enligt henne kan befästas genom arbetsmarknadspolitiken. Är bilden av invandrade kvinnor 

fortfarande den av låga yrkeskvalifikationer med liten eller ingen utvecklingspotential? Eller 

har bilden förändrats sedan 1998? Men framför allt, vad innebär arbetsmarknadens befästande 

egenskap då integrationspolitiken och arbetsmarknadspolitiken är tätt sammankopplade? 

	  

4.2 	  Gender	  mainstreaming.	  	  

Könsanalys är ett verktyg som används inom politiken för att ta hänsyn till kvinnors och mäns 

särskilda läge och erfarenheter. ”Gender mainstreaming” är ett sådant verktyg som har 

använts i internationella organisationer så som Världsbanken (Bacchi, Eveline, 2010, 41). 

Jämställdhetsintegrering har sedan 1994 setts som den huvudsakliga strategin för att nå de 

jämställdhetspolitiska målen i Sverige.  Detta innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska 

beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla män och kvinnor, flickor och 

pojkar kan leva jämställda liv (Regeringen.se, 2019). I denna uppsats ses integrering som en 

direkt översättning av mainstreaming. Det finns dock debatt om mainstreaming och huruvida 

det borde betraktas som en seger för feministiska reformer, eller om det faktiskt har en 

förmåga att undergräva viktiga jämställdhetsinitiativ. 

 

I boken Mainstreaming politics: gendering practices and feminist theory (2010) diskuterar 

Carol Bacchi och Joan Eveline bland annat gender mainstreaming. Detta har de gjort med 

fokus på problemrepresentation i ett Nya Zeeländskt och ett Holländskt perspektiv. De menar 

att istället för att motverka skillnader mellan kvinnor och män så kan jämställdhet i policy i 

själva verket spela en roll i att producera och befästa kategorierna ”kvinnor” och ”män” på 

sätt som har en betydande inverkan på människor och deras liv (Bacchi, Eveline, 2010, 120). 

Å andra sidan finns det även feministiska forskare och aktivister som har sett ett stort löfte i 

mainstreaming. Enligt Teresa Rees sträcker sig mainstreaming bortom tidigare 

jämställdhetsinitiativ genom att:  

 

”försöka omorganisera och skapa en kultur av mångfald där människor med ett 

mycket bredare utbud av egenskaper och bakgrunder kan bidra och blomstra.” 

(Rees, 1998, 27)   
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Vidare argumenterar Rees (1998) för att tidigare reformer har strävat efter att anpassa kvinnor 

i befintliga strukturer, medan mainstreaming sätter upp för att ändra dessa strukturers 

karaktär. Mainstreaming skulle i denna mening vara byggd på en skillnadspolitik som 

erkänner att strukturer skapats utifrån mannen och istället syftar till att förändra själva 

strukturen för att underlätta kvinnors fulla deltagande på lika villkor. Detta skulle 

karaktärisera mainstreaming som ”transformerande” (transforming).  

 

4.3 Jämställdhetsintegrering.	  	  

I en svensk kontext undersöker Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom jämställdhetspolitik, 

dess syfte och bakomliggande konstruktion i boken Feminism som byråkrati (2016). De 

studerar olika nivåer i den politiska förvaltningen och konstaterar att stora belopp pengar 

satsas på att implementera jämställdhetsmålen på samtliga offentliga nivåer och samtliga 

insatser. Flera utredningar och projekt har genomförts och utvärderats. Ändå tycks 

jämställdhetsintegreringen inte fungera i deras ögon. Ett fundamentalt problem i 

jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering som strategi, är fokus på kunskap om 

målen och maktrelationerna mellan könen. Istället för att fundera över hur och varför 

maktrelationerna och det icke jämställda samhället uppkommit, handlar politiken om vad som 

existerar och att införskaffa och sprida kunskap om det (Alnebratt, Rönnblom, 2016, 123). 

 

Ett av de fundamentala problem med den svenska jämställdhetspolitiken som pekas ut i denna 

bok, och som är av relevans för min studie är att jämställdhetspolitiken inte längre är politisk. 

När politik saknar ett varför, är den avpolitiserande.  De anser att jämställdhetspolitik idag 

handlar om likabehandling men saknar inslaget av rättvisepolitik, som istället avser 

omfördelning mellan grupper (Alnebratt, Rönnblom 2016, 151-152). Utöver en efterlysning 

av återinförandet av varför i jämställdhetspolitiken, önskar författarna ett större inslag av 

reflektion över människors situation och möjlighet till självförverkligande i 

jämställdhetspolitiska områden. Eftersom att kvinnor och män inte är två homogena grupper 

måste fler aspekter vägas in i jämställdhetsperspektivet och för att hantera flera 

maktordningar som också innebär jämlikhet och rättvisa, måste fler av dessa maktordningar 

beaktas (Alnebratt, Rönnblom, 2016, 158-159). 
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Bacchi och Eveline talar om hur ”Gender mainstreming” riskerar att befästa skillnader mellan 

”kvinnor” och ”män”, Rees menar att jämställdhetsintegrering har en ”Transformerande” 

egenskap och bör ses som ett verktyg för feminister. Vidare diskuterar Alnebratt och 

Rönnblom hur jämställdhetsintegrering har blivit någonting som står utanför politiken och 

istället har blivit metod och byråkrati. Vilket i sin tur skulle begränsa jämställdhetspolitikens 

genomslagskraft.  I denna uppsats diskuteras detta vidare men med fokus på 

jämställdhetsarbete som är tänkt att nå en grupp som är underordnad inte bara på grund av 

kön, utan även etnicitet. 

 

5. Metod	  och	  material.	  

	  

För uppsatsens formulerade syfte och frågeställningar lämpar sig en kvalitativ metod. 

Studiens teoretiska ramverk och mitt eget konstruktivistiska synsätt utgår från att kunskap 

präglas av subjektivitet och maktstrukturer. Uppsatsen ämnar därför inte generera någon 

objektiv kunskap, utan vill snarare dekonstruera sådant som anses vara sant eller objektivt för 

att se vilka antaganden och maktstrukturer de genomsyras av, samt vad som blir effekten av 

detta. För att studera hur meningar, identiteter och synen på jämställdhet konstrueras i den 

politiska diskursen blir en metod med fokus på diskurser användbart. Det diskursiva 

materialet kommer i denna studie att vara policydokument och intervjuer. Det centrala i 

analysen blir då att undersöka och lyfta olika aspekter av meningen bakom policyn: som hur 

den cirkulerar, upprätthålls och underförstås i samhället (Winther Jorgensen, Phillips, 2000, 

67-68). Genom detta önskar jag utmana bilden av en absolut verklighet och ersätta den med 

tanken på diskursen som en konstruktion. 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ analys finns ett antal olika tillvägagångssätt, exempelvis 

kan man utgå från fastlagda kodningsscheman för att räkna förekomsten av ord eller använda 

sig av vissa idealtyper för att kategorisera innehållet. Dessa nämnda metoder används främst 

när avsikten är att genomföra systematiserade textanalyser som huvudsakligen syftar till att 

ordna text logiskt samt klassificera dess innehåll och är vanligt förekommande vi exempelvis 

innehållsanalys (Bergström, Boréus, 2012, 54 - 63). Som tidigare nämnt har min analys en 

diskursiv utgångspunkt som syftar till kritisk granskning av det empiriska materialet och jag 

väljer därför att arbeta med underlaget utifrån ett öppet förhållningssätt, vilket innebär att jag 
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ställer mina forskningsfrågor direkt till materialet och därigenom försöker lokalisera de svar 

som går att finna. Detta	  kan	  även	  beskrivas	  som	  att	  studien	  har	  en	  induktiv	  och	  

upptäckande	  riktning	  (Hjerm,	  Lindgren,	  2010,	  21).	  

	  

5.1 What`s	  the	  problem	  represented	  to	  be:	  Diskursanalytiskt	  verktyg.	  

En typ av diskursanalys är Carol Bacchis WPR-analys som är designad för att kritiskt granska 

policy. Denna adderar ett systematiskt tillvägagångssätt för att kunna studera en specifik 

relation, i detta fall relationen mellan jämställdhet och arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag. Det följer att politik inte bara ”hanterar” problemet ojämställdhet mellan 

könen. Politiken skapar istället olika intryck av vad problemet med jämställdhet innebär. När 

politiken bedrivs som jämställdhetsinitiativ är det därför nödvändigt att se vad som menas 

med begreppet jämställdhet (Bacchi, Eveline, 2010, 112). En WPR-strategi för politisk analys 

hjälper till i arbetet med denna uppgift.  

 

Att det inom diskursanalys finns inslag av tolkning har varit fokus för kritik. Detta ska enligt 

de kritiska rösterna leda till brist på reliabilitet i forskningen. WPR-analysmodellen ger 

undersökningen verktyg för att bemöta kritiken och stärka så väl reliabiliteten och validiteten. 

Detta görs genom att använda tydliga riktlinjer och en ram för analysen som innebär att 

möjligheten att upprepa studien stärks då tillvägagångssättet blir systematiskt. En annan kritik 

mot diskursanalys är forskarens avsaknad av objektivitet, att forskarens egna 

ställningstaganden och erfarenhet får prägla studien. Jag nämnde inledningsvis att denna 

studie inte strävar efter objektiv kunskap. Bacchi (2009, 44) menar att forskaren istället ska 

stäva efter reflexivitet i sin forskning.  

 

Vikten av reflexivitet uppstår då vi reducerar och väljer vad vi ska forska om utifrån våra 

levda erfarenheter. Vi bildar kunskapsformer som gör att vi ser saker som ”sanningar” 

(Bacchi, Eveline, 2010,155). I denna studie är det inte bara mina levda erfarenheter som har 

format innehållet. Även intervjusubjekten har i intervjuerna bidragit med personliga 

erfarenheter och uppfattningar vilket innebär att vi där har skapat innehållet i ett samspel. 

Även detta bör lyftas. 
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5.2 	  Att	  ställa	  sig	  frågande.	  

Den struktur som Bacchis WPR-analys är baserad på har en grund i sex frågor. Frågorna är 

designade på ett sätt som gör det möjligt att applicera dem på olika politiska områden och ger 

även utrymme för att framföra ett specifikt perspektiv (Bacchi, 2009, 206). Det specifika 

perspektivet i denna analys kommer att vara nyanlända invandrade kvinnors. Studiens 

upplägg kommer att orienteras runt tre av de sex huvudfrågorna som kommer att ställas 

systematiskt i relation till materialet. Urvalet av frågor har gjorts på grund av att tidsramen för 

undersökningen är begränsad. Vidare innehåller modellens frågor många infallsvinklar och 

även på detta område kommer det behöva ske ett urval i relation till arbetets storlek. Nedan 

kommer redogöras för de frågeställningar analysen bygger på.  

 

Den första frågan formar en startpunkt för analysen: vad presenteras ”problemet” att vara i 

en specifik policy? Det handlar alltså om att klargöra problemframställningen. Problemet 

måste definieras för att utmanas (Bacchi, 2009, 2-4). Vilken problemformulering ligger till 

grund för etableringsuppdraget? Påkallas ett jämställdhetsperspektiv? Vilka inkluderas och 

vilka inkluderas inte? 

 

Hur har problemframställningen uppstått och vilka bakomliggande krafter har producerat 

villkoren för problemframställningen? Denna fråga hänvisar till historia. Målet är att genom 

förståelse för historisk bakgrund och undersökning av problemets rötter, kunna undersöka vad 

som möjliggör en specifik problemframställnings uppkomst och generella dominans. Man vill 

undersöka själva processen över hur grundantaganden för problemframställningen har skapats 

(Bacchi, 2009, 10-11).  

 

Vilka effekter skapas genom problemframställningen? Frågan riktas mot människorna som 

påverkas av policyn och detta analyseras genom att betona tre sammankopplade effekter; 

diskursiva-, subjekts- samt överlevnadseffekter (Bacchi, 2009, 15-17). Vilket 

handlingsutrymme får kvinnorna inom den integrationspolitiska diskursen och vilka effekter 

får det för praktiska överlevnadsmöjligheter? Utgångspunkten är en reflektion över vilket 

ramverk av möjligheter etableringspolicyn producerat och vilket utrymme för individuell 

aktion som lämnas inom dessa ramar.  
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Policy-text kommer att läsas med hjälp av den analytiska ram som presenteras ovan, med 

begreppen problemrepresentation, bakgrund och effekter (diskursiva-, subjekts- och 

överlevnadseffekter) mitt i min läsning av materialet. Texten kommer bestå både av tryckt 

text och intervjuer. Tillvägagångssättet och användningen av intervju kommer att presenteras 

vidare nedan.  

 

5.3 	  Semistrukturerad	  intervju.	  

De intervjuer som har genomförts i studien är även dem av kvalitativ karaktär. Denna typ av 

intervju passar syftet väl då det innebär att frågorna och den ordning de ställs i kan anpassas 

efter situationen på ett annat sätt än om man är bunden vid standardiserat frågeformulär 

(Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2015, 38). Då de som ska intervjuas har olika positioner inom 

Arbetsförmedlingen samt olika bakgrund och erfarenheter förväntas de ha olika kunskap inom 

de områden som ska diskuteras. Det är därför en stor fördel om jag som intervjuar kan behålla 

en del flexibilitet för att anpassa frågorna utifrån detta. Intervjuns utformning möjliggör då att 

intervjusubjektet lättare kan delge beskrivningar och händelseförlopp av situationer som 

annars kan vara svårt i färdigformulerade frågor. Att använda sig av vissa standardiserade 

frågor kan dock vara användbart om man vid analys av texten vill ha möjlighet att till 

exempel jämföra resultat (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2015, 38). Därför kommer 

intervjuerna i denna analys att vara semistrukturerade där en del frågor är färdigformulerade 

(se bilaga 2) samtidigt som det finns utrymme för mer öppna frågor som bjuder in till tolkning 

hos intervjusubjektet. Målet med intervjuerna är att utifrån subjektets upplevelser vad gäller 

kvinnors position inom etableringsuppdraget och jämställdhetsintegrering som metod försöka 

utläsa och se om ambitionen att jämställdhet ska genomsyra alla myndigheter tycks vara 

närvarande. Samt om den problemformulering som representeras i policydokument tycks vara 

representerad även hos de myndighetsanställda.  
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5.4 Citat.	  

Att identifiera nyckelbegrepp är enligt Bacchi (2009, 8) ett användbart analysverktyg. Särskilt 

med tanke på att policy ofta är fyllda med abstrakta begrepp och koncept som är öppna för 

skilda sätt att förstå innebörden av dem. Olika personer kan tolka nyckelbegreppen på olika 

sätt men ändå betraktas de ibland som självklara och därför kan det vara lätt att missa att de 

egentligen är konstruerade. Jämställdhet är ett exempel på ett sådant koncept då det kan 

betyda olika för olika personer. Det är därför viktigt att analysera vilken mening begreppen 

ges för en speciell problempresentation. Fler liknande begrepp förväntas dyka upp i analysen 

av materialet. Inte heller kategorier av människor som framställs i policy ska tas för givna 

utan man bör kartlägga vilken betydelse målgruppen har (Bacchi, 2009, 8-9). Då empirin av 

det insamlade materialet presenteras kommer jag att presentera ett antal valda citat både från 

de texter jag studerat och från det insamlade intervjumaterialet där utgångspunkten har varit 

att identifiera och diskutera nyckelbegrepp för att få förståelse för vad de ges för mening och 

vad dessa meningar innebär för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

5.5 Material.	  

När uppsatsen ämnar analysera en diskurs uppstår ett dilemma som handlar om omfång och 

avgränsning: frågan blir var en diskurs börjar och slutar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

166). Jag kommer inte att sträva efter att besvara denna fråga eftersom att den vetenskapliga 

diskursen inte kommer att studeras i sin helhet. När ett urval görs för det material som ska 

undersökas begränsas också hur stor del av diskursen som uppsatsen analyserar. Då 

jämställdhetspolitiken och integrationspolitiken rymmer en rad olika områden så har jag valt 

att fokusera på arbetsmarknaden och etableringsuppdraget. Det har sedan lagen infördes 2010 

gjorts en ändring (se förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare) och materialet är begränsat till diskursen inför och efter denna ändring. 

Arbetsförmedlingen har som tidigare nämnt ett övergripande och samordnande ansvar för 

etableringsinsatser och dokument kommer därför vara med arbetsförmedlingens insatser i 

fokus. Texter som studeras i och med detta är:  
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• Ds 2016:35 ”Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- 

och samhällslivet”  

• lagrådsremiss ”Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i 

arbets- och samhällslivet” (2017) 

• Metodstöd (2019): ”utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering”. 

• ”Jämställd etablering”(2017), projektansökan, Arbetsförmedlingen.  

 

Metodstödet är avgränsat till insatser och frågor som rör nyanlända som omfattas av de övriga 

dokumenten. Utgångspunkterna är framtagna i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. 

På Arbetsförmedlingen i Umeå har jag intervjuat två handläggare och enhetschefen för 

etableringsenheten. Var och en av intervjuerna varade i ungefär trettio minuter varav alla på 

arbetsförmedlingens kontor. Att endast ha tre personer gör att dessa inte med säkerhet kan 

representera alla myndighetsanställda i stort. Men intervjuerna ses ändå som värdefullt 

komplement till den faktiska texten.  

 

6. Empirisk	  redovisning	  och	  analys.	  	  

6.1 	  Vem	  presenterar	  och	  vem	  representerar	  problemet?	  

Genom vilka formuleringar presenteras problemet? När denna fråga besvaras bör vi komma 

ihåg att ”representationer” i Bacchis metod inte nödvändigtvis är synonymt till ”riktiga”. 

Representationer behöver inte efterlikna verkligheten utan kan ses som metoder genom vilka 

saker på sig mening och värde (Bacchi, Eveline, 2010, 115). Det är med denna utgångspunkt 

som problemrepresentationer har analyserats i etableringsuppdraget.  

 

I budgetpropositionen 2016 angav regeringen som sin avsikt att se över regelverket 

för etableringsuppdraget i syfte att minska onödig administration och skapa 

förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i uppdraget (Ds 2016:035, 

11) 
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Problemrepresentationen som ligger till grund för etableringsreformen blir tydlig i läsning av 

dokumenten då syfte framgår på flera ställen. Då ökad effektivitet efterfrågas likt ovan kan 

man tyda det som att problemet är bristen av just detta. Etableringen av nyanlända invandrare 

anses bristfällig vad gäller effektivitet. Effektiv på vilket sätt? Effektivitet i sig är ett begrepp 

och koncept som inte är helt enkelt att veta vad det borde innefatta och kan tolkas olika av 

olika personer. Jag anser detta vara ett nyckelbegrepp (Bacchi, 2009, 8) och det känns därför 

viktigt att analysera vad detta ges för mening i den specifika policyn. Vad gäller 

etableringsuppdraget framgår det att effektiv etablering är likställd med en snabb etablering. 

Man vill att den nyanlände ska övergå till arbete eller studier på så kort tid som möjligt från 

att etableringsinsatser har påbörjats. Vidare framgår det att anledningen till effektivitets-

problemet är att de nyanlända inte har tillräckligt starka incitament att etablera sig snabbt.  

 

”Enligt förarbetena ska tiden för planens genomförande emellertid vara så kort 

som möjligt, eftersom korta planer förstärker incitament för den nyanlände att 

snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. ”(prop.2009/10:60, 69) 

(Lagrådsremiss, 2017, 34) 

 

Så långt in i läsningen kan sägas att den först lokaliserade problemrepresentationen inte 

adresserar kvinnor specifikt på något sätt. Målet är en effektiv etablering för alla. Utifrån mitt 

metodologiska ramverk ställer jag mig dock frågande till den universalism som formuleringen 

åberopar. Har den reform som å ena sidan uppges ska främja kvinnors etablering genom 

reformering av ersättningsuttag som nämndes inledningsvis, haft kvinnor i åtanke vid denna 

problemrepresentation? Främjar visionen om snabb etablering kvinnor i samma utsträckning 

som män? 

	  

I intervjuerna uttrycks de som står längst ifrån arbetsmarknaden, och i och med det har svårast 

att etablera sig vara de som har en funktionsnedsättning och kvinnor.  Av dessa två grupper är 

det som tidigare nämnt kvinnor som kommer att analyseras närmare. Det påpekas att 

förutsättningarna skiljer sig mycket åt även mellan kvinnorna. De som etablerar sig snabbast 

är ofta yngre ensamstående mödrar. Medan de som har det svårast är mödrar som är analfabet 

eller lågutbildade. Det är för dessa grupper effektiviteten och den begränsade tidsperioden för 

hjälp till etablering blir tuffast. Har man inte lärt sig svenska och är på väg mot ett arbete då 

de 24 månaderna har gått så är man inte längre inskriven i etableringsuppdraget och 
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skyddsnätet från arbetsförmedlingen minskar i form av mindre resurser och mindre svenska 

undervisning.  

 

Det är alltså troligt att denna problemrepresentation där (bristen på) effektivitet står i fokus 

och präglar etableringsuppdraget missgynnar en grupp med kvinnor som skulle behöva mer 

stöd under en längre tid. Det faktum att nyanlända invandrade kvinnor inte tycks etablera sig 

genom etableringsuppdraget i samma utsträckning som män är känt för så väl 

myndighetspersonalen som remissinstanser. I lagrådsremissen lyfter Sveriges Kvinnolobby 

”problemet” och Regeringen håller med. De anser att kvinnor behöver övergå i arbete och 

studier i betydligt högre utsträckning efter etableringsinsatserna.  För detta behov anser 

Regeringen att sammansättningen av insatser behöver övervägas noga. Här skapas en andra 

problemrepresentation som istället riktas till nyanlända kvinnor men även till de som utformar 

insatserna. Kvinnor övergår till arbete och studier i för liten utsträckning och detta tros bero 

på att sammansättningen av insatser inte är anpassade för kvinnorna.  

 

”Regeringen instämmer i att kvinnor behöver övergå till arbete och studier efter 

etableringsinsatserna i betydligt större utsträckning än idag och att sammansättningen 

av insatser fortsatt behöver övervägas noga för att möta detta behov. 

Sammansättningen av insatser inom ramen för etableringsuppdraget ligger dock 

utanför detta lagstiftningsarbete.” (lagrådsremiss, 2017, 97) 

 

Vid första anblick kan denna problemformulering uppfattas som en grund för en könsanalys 

som i Rees mening har potential att bli någonting ”transformerande”. Det är inte primärt 

kvinnan som ska ändras. Det är insatserna. Enligt hennes uppfattning bygger mainstreaming 

(integrering) på, och går bortom erkännandet av relevansen av ”skillnad” till möjligheter 

eftersom den insisterar på att till exempel arbetsplatskultur måste förändras för att rymma 

dem som är ”olika”. Från detta perspektiv blir omvandlingen av institutioner på 

dagordningen, snarare än det fortsatta försöket att förbättra kvinnors tillgång till männens rum 

(Rees, 1998, 41)  

 

”Regeringen har, i syfte att åstadkomma en förbättring vad gäller kvinnors 

deltagande i etableringsinsatser, uppdragit åt arbetsförmedlingen att redovisa en 

handlingsplan för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor 

som arbetar och studerar.” (Lagrådsremiss, 2017, 97) 
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Med Foucaults utvidgade bild av  ”government” är det intressant att studera hur 

problemrepresentationen uttrycks hos remissinstanser. Det är även intressant att se hur 

”problemet” fortsatt formuleras hos Arbetsförmedlingen som statlig myndighet då det är dem 

som ses som ansvariga för att ”problemet” ska lösas. Regeringen för över ansvaret på 

arbetsförmedlingen som ska presentera en handlingsplan. Förblir problemrepresentationen 

densamma då det ska åtgärdas genom faktiska styrteknologier? Detta utvecklas vidare i 

avsnitt 6.2. 

 

Jag har i denna analys lokaliserat två problemrepresentationer som i stora drag tycks stå i 

motsats till varandra. I policy-dokumenten är det den ena problemrepresentationen, för 

långsam etablering av nyanlända och för mycket administration som tar upp övervägande del 

av utrymmet. På sidan av detta nämns även kvinnors låga arbetsmarknadsetablering och den 

sammansättning av insatser som tros ligga till grund. Vad som ses som det primära problemet 

kommer även påverka vilka strategier och metoder som används, men även hur mycket 

resurser som anses nödvändiga att lägga på att lösa problemet. Risken finns att den primära 

problemrepresentationen underminerar den sekundära och försvårar att denna åtgärdas. Detta 

visar även på problemrepresentationens formande effekt då formuleringen ger en bild av 

individer som ovilliga att etablera sig om de inte får incitament att göra det, och 

arbetsförmedlingens tillvägagångssätt som undermåligt utan att ifrågasätta andra strukturer så 

som arbetets roll i integrering eller arbetsförmedlingens samordnande roll för etablering i 

stort, inte bara på arbetsmarknaden.  
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6.2 Transformering	  och	  avpolitisering.	  

(o)jämställdhet lyfts som ett problem, men som någonting som myndigheten i fråga ska lösa. 

Det är inte en fråga för regeringen utan problemet sitter i arbetsförmedlingens arbetssätt. 

Arbetsförmedlingen ska utveckla metoder för att kvinnor ska etableras på arbetsmarknaden 

och i metodstödet (2019) lyfts jämställdhetsintegrering som någonting eftersträvansvärt och 

en metod för att lösa problemet med kvinnornas låga etablering.  

   ”För att åtgärda oskäliga skillnader i bemötande och tillgång till service mellan 

kvinnor och män ska samtliga kommuner och myndigheter jämställdhetsintegrera sina 

verksamheter. Det är viktigt att detta perspektiv även genomsyrar den samverkan som 

berör etableringen” (metodstöd, 2019, 13) 

 

Att integrera jämställdhet blir en uppgift för var och en av aktörerna. I intervjuerna finns det 

en konsensus kring att jämställdhet är ett mål på arbetsplatsen. Det är någonting som man 

arbetar aktivt med genom exempelvis valbara utbildningar. Vad dessa utbildningar konkret tar 

upp är en fråga som inte får något direkt svar annat än med Riksdagens jämställdhetspolitiska 

mål: att alla män och kvinnor ska ha möjlighet att forma samhället och sina egna liv. 

Jämställdhetsintegrering ska enligt metodstödet göra så att kvinnor och män bemöts lika och 

har tillgång till samma service. I och med detta blir jämställdhet likställt med likabehandling 

kvinnor och män emellan. Sammansättningen av insatser ska förbli desamma men nå kvinnor 

och män likvärdigt. Någonting som snarare går emot Rees (1998) vision om 

mainstreaming/integrering som någonting ”transformerande” och visar på en förändring i 

problemformuleringen från tidigare avsnitt.  

 

Bland andra Carol Bacchi och Joan Eveline (2010,131) har inom ”gender mainstreaming” 

identifiera vad de kallar ”the project trap”, som anses begränsa den transformativa potentialen 

för könsanalysprocesser likt jämställdhetsintegrering. Fällan uppstår då en fråga ses som 

underordnad av bredare politiska mål. Hon lyfter huruvida könsanalysramar är ”smidigt 

tillämpliga på program och projekt” eller om de kan ”bredda ut och tillämpas på den sociala 

organisatoriska kontexten”. Enligt denna uppfattning är de flesta könsanalysprocedurer så 

(handböcker, guider eller verktygssatser) offer för ”the Project trap” och förklarar det 

ojämlika sammanflödet mellan marknadsaktiverande politik, ofta kallad neoliberal och 

analysmodeller baserade på kön (Bacchi, Eveline, 2010, 131). 
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Metodstödet lyfter hur viktigt det är att jämställdhet genomsyrar den samverkan som berör 

etableringen och samtidigt sker jämställdhetsintegreringen genom projektet ”jämställd 

etablering”. För projektet uttrycks målet vara att: utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad 

ska öka och matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. För dessa mål är utrikes födda 

män och kvinnor en prioriterad grupp. För att målen ska nås behöver man öka andelen 

arbetsförmedlare med kunskap om jämställdhet och icke-diskriminering i kontor som deltar i 

projektet med jämställdhetsintegrering (Ornstein, Petra, 2017, 8).  

 

Är det så att arbetet för jämställdhet genomsyrar etableringsuppdraget eller har det fastnat i en 

”project trap”. Då det kommer till konkreta verktyg och strategier för jämställdhetsarbetet på 

arbetsförmedlingen så hänvisar samtliga intervjusubjekt till just projektet ”jämställd 

etablering”. Från kontoret i Umeå är det två personer som jobbar mot detta projekt som ska 

kartlägga målgrupp och utforma indikatorer för att sedan kunna dra slutsatser från statistik. 

Detta beskrivs som ett sidoprojekt och de som inte jobbar aktivt med projektet tycks inte ha så 

stor insyn i vad det kommer att innebära. Det omtalade projektet är någonting som kommer 

att kräva mycket resurser i personal, tid och pengar då ökad kunskap efterfrågas. Någonting 

som kan tyckas gå emot den riktning som arbetsförmedlingen nu tar i och med 

omstrukturering med varsling av personal, effektivisering och digitalisering inom 

myndigheten. En av de intervjuade påpekade att det kommer bli svårt att införliva metoder 

som projektet syftar till att ta fram då resurserna för den metoden inte kommer gå att avsätta. 

Jag anser att det bevisar att jämställdhetsintegrering inom detta område har hamnat i vad 

Bacchi omnämnt som ”the Project trap” och att detta är någonting som inte ifrågasätts. Frågan 

blir hur detta sker på ett knappt märkbart sätt? Orsaken skulle kunna vara att jämställdhet har 

blivit underordnad något annat politiskt område. Samtidigt som konsensus råder och 

konfliktlinje saknas. Dessa faktorer ihop kan ha skapat detta tillstånd för 

jämställdhetspolitiken. Vilket anknyter till frågeställningen: vilka bakomliggande krafter har 

producerat villkoren för problemframställningen? Vad är det för politiskt område som är 

överordnad jämställdhet?  
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Den efterfrågade effektiviteten, arbetsförmedlingens betydande roll i etableringen och 

välfärdssystemets koppling till individuell (mot)prestation ser jag som ett tecken på att 

arbetslinjen är lika stark idag som när den först kom på tal.  Etablerandet av Arbetslinjen 

skulle kunna ses som en typ av governance i Foucaults mening. En norm som har etablerats 

och nu ses som det enda möjliga samhällstillståndet. Arbetsförmedlingens i viss mening 

självklara samordningsansvar för etableringen i stort skulle även det kunna bevisa detta. 

Denna typ av governance borde även gå att applicera på mångfaldshantering och integrering 

av jämställdhetsperspektivet. Det kan också betraktas som en politisk rationalitet och en 

teknik av regeringen i någon mening då jämställdhet har blivit ett inbjudande, attraktivt och 

okritiskt begrepp som inte ifrågasätts i någon stor utsträckning. Det finns i båda fallen vad 

Wendt Höjer benämner som plats på den politiska dagordningen och de ses båda som 

kollektivt viktiga frågor. Arbete och jämställdhet. I detta fall tycks dock kortsiktiga 

(effektiva) arbetslöshetsmål istället för långsiktiga jämställdhetsmål ligga i förgrunden. Hur 

kan den ena frågan fortgå som någonting politiskt medan den andra avpolitiseras och 

omvandlas till projekt? Kan det vara så att Sverige redan har fått ett så stort internationellt 

erkännande vad gäller jämställdhet att det inte krävs den ansträngning som det krävs att få ett 

erkännande som det land med lägst arbetslöshet? Detta är ingenting som jag i denna analys 

med säkerhet kan påvisa. Men resultaten öppnar upp för nya frågor och i alla fall föraningar 

som möjligtvis kan besvaras i framtiden.  

 

Jämställdhet verkar i etableringsuppdraget ses som någonting man självklart bör jobba med. 

Men frågan tycks sakna den konfliktdimension som visat sig i till exempel Arbetslinjen och 

som Maria Wendt Höjer lyfter som ett av de tre kriterier som bör uppfyllas för att en fråga ska 

ses som politisk.  Rönnblom (2008, 129-30) menar att om konflikten saknas inom 

jämställdhetspolitiken så leder policy till att ändra kvinnan och inte politiken. Någonting som 

skulle kunna förklara att den transformerande formulering och effekt som Rees (1998) talar 

om kommer att saknas då konfliktdimensionen saknas. Problemrepresentationen har alltså 

gått från att ses som ”transformerande” med insatser som ska anpassas efter kvinnan till att bli 

jämställdhetsintegrering som likställs med lika tillgång till insatser och information på vägen 

från policy till myndighetsutövande. Det är inte omstrukturering utan likabehandling som är 

målet. Någonting som har hänt utan egentlig debatt. Detta kan ses som bevis både på att 

konfliktlinjen saknas då debatten saknas, men också på att frågan saknar vad Alnebratt och 

Rönnblom (2016, 142) talar om som ett “varför”. Varför behövs ett jämställdhetsperspektiv? 

Kvinnor och män ska ha lika av saker. Varför har de inte det nu? Arbetet tar ingen tydligt 



	  

	   24	  

riktning då ingen vet exakt varför det görs annat än att det bör göras. Alla är på den goda 

sidan, men ändå fortsätter det dåliga. 

 

6.3 Vilka	  effekter	  skapas	  av	  representationen?	  

Bacchi menar att det är viktigt att se till vilka effekter som policy resulterar i. Särskilt för de 

som uteslutits eller försummats i policy-processen. Syftet med detta är att utmana tanken på 

att utformningen av politiken är en rektion på ett existerande fast problem. Jag anser likt 

Bacchi att policyförslag skapar politiska problem som särskilda typer av problem. Vilket 

förfogar över en viktig formande effekt för sociala subjekt och sociala relationer (Bacchi, 

Eveline, 2010, 114). Vad innebär de problemrepresentationer och den 

jämställdhetsintegrering som presenteras i etableringsuppdraget för nyanlända kvinnor? Vad 

blir de diskursiva effekterna, subjektseffekterna och överlevnadseffekterna? Dessa 

frågeställningar grundar sig i Foucaults teori om politisk rationalitet. De förslag som 

presenteras i utredningen (policyn) syftar till att styra människor att forma sig efter de 

föreställningar och förgivet taganden som skapas i och med detta. De olika effekterna 

kommer att beskrivas var för sig men är alla sammankopplade. De diskursiva effekterna 

resulterar i subjektspositioneringar som i sin tur påverkar vad subjektet upplever för 

överlevnadseffekter.  

 

6.3.1 Diskursiva	  effekter.	  

De förslag på lösningar som presenteras i utredningen (policyn) syftar till att styra människor, 

medborgarna förväntas anpassa sitt beteende i förhållande till de lösningar som presenteras. 

Bacchi menar nämligen att problemrepresentationer förstärker och/eller skapar de diskurser 

som omger sociala problem. Dessa konsekvenser kallar hon för diskursiva effekter (Bacchi, 

2009, 16). Det är de diskursiva effekterna som konstruerar gränserna som bestämmer vad som 

är möjligt att tänka eller säga om en specifik problemrepresentation. Det är inte de materiella, 

faktiska utslagen av en specifik policy som avses utan teoretiska effekter (Bacchi, 2009, 40-

41). 
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I policydokument och remissförslag lyfts kön som nyckeln till olikheter. Statistik uppdelad på 

kön är under ständig efterfrågan, särskilt från de instanser som värnar kvinnornas position. I 

dokument är det återkommande gruppen ”kvinnor” som representerar problemet, i den mån 

problematiken lyfts. Men det tycks finnas ett glapp i uppfattning om vad som bör ses som det 

stora problemet i uppdraget. I intervjuer med myndighetspersonal är det snarare jag som lyfter 

kön som aspekt flera gånger och försöker hålla intervjuerna på det spåret. Medan 

intervjusubjekten har en tendens att tala i generella termer om just etableringsuppdraget. De 

lyfter att det finns en stor spridning av erfarenheter och förutsättningar även inom gruppen 

kvinnor. Detta skapar ett behov av att reflektera över min egen roll som forskare. Där jag har 

som avsikt att undersöka effekterna av diskursen men också måste inse att mitt språkbruk kan 

vara en del i att upprätthålla den diskurs jag ämnar analysera. En insikt som inte gör denna 

uppsats mindre relevant utan snarare bekräftar vikten av att problematisera det som antas vara 

sant och vår egen påverkan på hur diskurser verkar för att befästa normer i samhället.  

	  

När kvinnor som ”problemet” väl lyfts så är det de lågutbildade mödrarna som nämns. För 

denna grupp uttrycks ”kultur” vara en väsentlig del av problemet. Detta specifika språkbruk 

och den binära uppdelningen i män och kvinnor skapar en risk att diskursen, trots fokus på 

individuella handlingsplaner inom uppdraget, befäster en homogen bild av nyanlända 

kvinnor. En bild som verkar gå i linje med den homogena grupp som de los Reyes (1998) 

talar om. Där gruppen ses som lågutbildade och ovilliga att arbeta på grund av ”kultur”. Jag 

ser två risker med detta i etableringsuppdragets fall. Om det finns en grupp med kvinnor som 

klarar av att anpassa sig efter uppdraget och den svenska arbetsmarknaden som börjar synas i 

den könsuppdelade statistiken, det vill säga andelen kvinnor som hamnar i sysselsättning 

ökar. Finns det en risk att en liten grupp kvinnor försvinner ur diskursen och statistiken. De 

kvinnor som inte klarar av att anpassa sig efter effektiviteten i uppdraget kan förbli i skuggan 

av statistiken då målsättningen sällan sätts till hundra procent, utan målet uttrycks vara en 

ökning av kvinnor som etablerar sig på arbetsmarknaden. Samtidigt som den grupp som 

etablerar sig ändå riskerar att talas om i termer av en nyanländ invandrad kvinna som är 

lågutbildad och ovillig att arbete. Endast på grund av tillhörighet till gruppen kvinna.  
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6.3.2 Subjektseffekter.	  	  

Den effekt som handlar om hur subjekt framställs i problemrepresentationer, bygger på 

Foucaults teorier om subjektifiering och subjektspositioner. Det som WPR- ansatsen studerar 

är hur dessa ramar sätts upp och vilka möjliga positioner detta medför för olika sociala 

grupper. Subjekt påverkas med andra ord av de omgivande diskurserna och ska alltså inte ses 

som suveräna, självständiga subjekt utan som produkter av diskurserna (Bacchi, 2009, 41-42). 

En effekt av att problem konstrueras kan vara att grupper av individer skapas och ställs mot 

varandra, som till exempel att arbetslösa och förvärvsarbetande eller utrikes födda och inrikes 

födda ställs mot varandra i opposition. I ett remissyttrande vad gäller reformering av 

Etableringslagen med fokus på individuella insatser kan läsas att:  

 

”Enligt samarbetsorganisationen skulle det vara en stark signal om välkomnande, att 

personen ses som en resurs och att samhället satsar på de personer som är i behov 

av skydd.”(lagrådsremiss, 2017, 49) 

 

Samtidigt som det tydliggörs att nyanlända bör ses som, samt behandlas som en resurs 

beskrivs i en av intervjuerna hur många som är inskrivna i programmet känner att de bör vara 

tacksamma för den hjälp de får, och för de jobb de kan få. Det är deras ansvar att förvalta det 

förtroende de fått. En relation som återkopplar till Foucaults och Althussers teori om 

subjektspositionering och subjektion. Den som är inskriven i etableringsuppdraget blir genom 

språket tilldelade en subjektspositionering där deras arbetskraft är en resurs för samhället och 

genom subjektion accepterar de denna och känner tacksamhet då denna resurs används. Det 

finns idag ett antal bristyrken, många av dem lågavlönade dit majoriteten av nyanlända 

hänvisas och styrs mot. Paulina de los Reyes (1998) har efterlyst en analys av den svenska 

arbetsmarknadens funktionssätt i kombination med strukturella förklaringar som utgår från 

”kulturella olikheter”. Och hur dessa i samspel bidrar till arbetsmarknadens befästande 

egenskap. I en av intervjuerna påpekar intervjusubjektet att arbetsmarknaden för de inrikes 

födda” nästan är ”mättad”. De bristyrken hen talar om är i mångt och mycket lågavlönade 

yrken. Det ses som önskvärt att man i den svenska skolan bör uppmuntra och styra eleverna 

att söka sig mot dessa yrken. Upplevelsen är dock att detta inte är en prioritering. Ett resultat 

av detta blir att de som kommer från skolväsendet har större möjlighet att söka sig mot andra 

arbeten, andra än de som beskrivs som bristyrken. Medan de som går direkt genom 

arbetsförmedlingen, många gånger utrikes födda, styrs mot de nämnda bristyrkena, särskilt då 
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det efterfrågas en effektiv och snabb etablering. Hur skolan och arbetsmarknaden är 

organiserad blir därför en faktor som påverkar de nyanlända i hög grad. 

 

De los Reyes (1998) lyfter som tidigare nämnt problematiken som uppstår då invandrade 

kvinnor ses som en homogen grupp på arbetsmarknaden. Idag finns det dock analyser som 

säger att etableringsarbetet blir mer och mer individualiserat i takt med att välfärd har blivit 

beroende av motprestation. Någonting som även de intervjuer som har utförts vittnar om. 

Tekniker som används är sålunda individualiserade, inklusive individuella planer, vägledning 

och yrkesutbildning, ofta med det uttryckta målet att ”stärka deltagaren” och uppmuntra dem 

att vara aktiva agenter i sina egna liv (Wikström, Ahnlund, 2018, 52). Det hävdas dock att det 

individuella ansvaret är en del av ett generellt välfärdsavbrott, vilket lämnar mycket av 

ansvaret för återhämtning och inkludering till individen.  

 

Det finns sålunda tvetydighet om resultatet av denna nya integrationspolitik är att frigöra 

enskilda förmågor eller tvärtom om de leder till att enskilda överges och tvingas ta de jobb 

som erbjuds, vilket jobb som helst. Detta, i kombination med förutfattade meningar hos 

handläggare och arbetsgivare, samt arbetsmarknadens funktionssätt skulle kunna innebära att 

arbetsmarknadspolitiken och etableringsuppdraget, som det ser ut idag istället för att lösa upp 

den segregerade arbetsmarknaden, reproducerar den samtidigt som det ser ut som ett 

individuellt val. Då den tidigare nämnda konfliktdimensionen för jämställdhet saknas leder 

det till att de individuella valen tas inom en ram för vad som passar sig efter arbetslinjen. I 

och med detta ändrar policyn kvinnorna och inte politiken. Det är för mycket som står på spel 

för att inte anpassa sig.  

 

6.3.3 Överlevnadseffekter.	  

I korta ordalag handlar överlevnadseffekterna om de praktiska överlevnadsmöjligheterna 

(Bacchi, 2009, 15-17). Inledningsvis presenterades arbetslinjen som svensk arbetsmarknad- 

och välfärdsideologi. Att etablering på arbetsmarknadens ses som vägen till integrering blev 

tydlig då Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret för etablering i samhälle och 

arbetsliv. Jag ser detta som ett tydligt exempel på att arbetslinjen genomsyrar politiken och 

ses som självklar. Den har av någon anledning lyckats förbli politisk samtidigt som konsensus 

råder vad gäller dess tydliga roll inom den svenska politiken.  
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Men att sociala rättigheter knyts till lönearbete på det självklara sätt som detta innebär är inte 

helt oproblematiskt för den grupp som står längst ifrån eller till och med är helt frånkopplade 

från arbetsmarknaden. Jag har i denna analys lokaliserad nyanlända analfabet eller 

lågutbildade kvinnor med barn som en sådan. En snabb etablering i kombination med att 

sociala rättigheter knyts till lönearbete är någonting som jag anser bör problematiseras. Beck 

(1998) menar att det välfärdssystem som är skapat utifrån ett antagande om motprestation kan 

leda till att de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden eller de med tillfälligt 

arbetskontrakt diskrimineras och ställs utanför stora delar av socialförsäkringssystemet. Den 

som har ett lönearbete ges däremot föräldrapenning, sjukersättning och pension. Den som har 

ett välbetalt lönearbete får dessutom mer ersättning än de med lågavlönat arbete. Och detta 

betraktas inte som diskriminering, utan ingår som en självklar del i ett klassamhälle som 

bygger på en lönearbetsnorm.  

 

I och med detta skulle effektiviteten i etableringsuppdraget kunna innebära att även de som 

etablerar sig genom uppdraget har stor risk att påverkas. Som tidigare nämndes styrs många 

mot bristyrken som i många fall innebär att de som står utan valmöjlighet och därför får ta 

lågavlönade arbeten som många gånger innebär visstidsanställning är bland andra de 

nyanlända i etableringsuppdraget.  Att ha ett lågavlönat arbete med osäkra 

anställningsförhållanden kan påverka vilka överlevnadseffekter man upplever.  

 

Det moderna samhället är enligt Beck i boken Risksamhället – på väg mot en annan 

modernitet (1998) , just ett risksamhälle. Detta utspelar sig genom att de globala ekonomiska 

marknadskrafterna bidrar till ökad ekonomisk osäkerhet på olika nivåer i samhällen. Artikeln 

publicerades år 1998 men anses av mig vara lika relevanta idag då de globala ekonomiska 

marknadskrafterna är mer sammankopplade idag än någonsin.  I och med detta menar Beck 

att lönearbetsnormen innebär en ekonomisk risk för den enskilde individen som leder till en 

ökad polarisering mellan fattiga och rika, mellan de som har arbete och de som står utanför 

arbetsmarknaden. Klyftor som kan bidra till sociala orättvisor och utanförskap vilket kan 

resultera i ett förstärkt klassamhälle. De som är rika i fråga om inkomst, makt och utbildning 

kan köpa sig säkerhet och frihet från riskerna. Exempelvis hävdas att lågutbildade löper större 

ekonomiska risker på grund av begränsad tillgång till kunskap och information för att kunna 

hantera och undvika risker. Utifrån det analyserade materialet kan läsas att detta sätt att se på 

snabb etablering som det mest önskvärda kommer att befästa en hög risknivå hos de som från 

starten har minst chans att hantera och undvika risker. De riskerar därmed att förbli längst ned 
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i ett klassamhälle drivet av en lönearbetsnorm. Det kommer att vara de utrikes födda 

kvinnorna som försvinner i diskursen och inte klarar av att forma sig efter de incitament som 

ges av den arbetsmarknadspolitik och integrationspolitik som bedrivs. För den gruppen är det 

inte politiken som reformerar policy för dem, det är kvinnan som tvingas anpassa sig efter 

policyn, för att risken annars blir för hög.	  

	  

7. Avslutande	  diskussion.	  
Jämställdhet görs i etableringsuppdraget till likabehandling mellan män och kvinnor. I denna 

reform tycks mainstreamingpolitiken, som utspelar sig genom jämställdhetsintegrering ses 

som ett ”svar” på ett ”problem”. Hur ”problemet framställs påverkar människor. Även 

styrningsteknologier som jämställdhetsintegrering har påverkan på människors liv. Detta 

skulle kunna innebära både goda och missgynnande effekter. Resultatet i denna uppsats visar 

dock att påverkan av jämställdhetsintegrering kan vara begränsad. Projektet ”jämställd 

etablering” kräver resurser som arbetsförmedlingen i längden troligtvis inte kan avvara vilket 

visar på att projektets påverkan blir begränsad. Jämställdhetsintegrering hamnar då i kategorin 

”smidigt tillämpliga på program och projekt” snarare än ”bredda ut och tillämpas på den 

sociala organisatoriska kontexten”. Detta visar på en debatt utan konfliktlinje men även på ett 

tillvägagångssätt som innebär att de kvinnor som önskas nås av jämställdhetsintegreringens 

effekter har en situation som blir marginellt förändrad. 

 

 I detta sätt att använda jämställdhet politiskt saknas tre saker för att den ska ha en normativ 

transformerande effekt. För det första beaktas inte sättet på vilket politik och politiska förslag 

utgör eller formar problem. För det andra misslyckas denna policyförståelse att identifiera 

eller ta itu med de sätt på vilka politiken uppmuntrar och därmed skapar särskilda sociala 

relationer. Relationer så som könsrelationer, men även relationer baserade på etnicitet, ett ”vi” 

och ”dem” och på klass, lågavlönade och välbetalda.  Vidare påverkar inte bara politiken 

människor, den ”skapar” människor. Slutligen tar den inte hänsyn till den dominerande 

politiken, i detta fall arbetslinjen och vikten av resurser. Då denna inte problematiseras i 

kombination med jämställdhetsintegreringen blir de kortsiktiga arbetslöshetspolitiska målen 

överordnade de långsiktiga jämställdhetspolitiska. Istället för att jämställdhetsintegrering har 

en transformerande effekt är det jämställdheten som i politik och praxis transformeras. Detta 

görs genom subtila omformuleringar av vilken typ av jämställdhet som eftersträvas och 

problemet som ligger till dess grund.  
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Kvinnor ska nås av uppdraget och bemötandet ska förändras, men själva uppdragets 

utformning förblir detsamma. För att jämställdhetsarbete ska kunna få genomslag och för att 

jämställdhetspolitiska mål ska kunna nå kvinnor av olika etnicitet och klass bör debatten och 

arbetet präglas av konflikt. En konflikt som handlar om jämställdhetens innehåll och inte om 

ett ”vi” och ett ”dem”. Att konsensus finns om att jämställdhet är bra bör inte ses som ett 

problem. Det är viktigt att poängtera att denna uppsats inte har syftat till att visa 

jämställdhetsintegrering som någonting enbart problematiskt och där av dåligt. 

Jämställdhetsintegrering kan sätta jämställdhet på kartan så väl i politiken som hos 

myndigheter och samhället i stort. Det finns hopp för att ett integrerande tillvägagångssätt ska 

ha den transformerande kraft som Rees (1998) lyfter. Om alternativen är att 

jämställdhetsintegrera eller fortsätta arbeta som man alltid har gjort så är det troligt att 

jämställdhetsintegrering skulle vara att föredra. Vad denna uppsats dock visar är vikten av att 

ställa frågorna och inte ta utformningen och formuleringen av policy för givet. Även 

”problemen” är konstruerade och bör ständigt ifrågasättas för att kunna omformuleras och 

sedan ifrågasättas igen.  

 

En konsensus i kombination med otydliga mål för vad jämställdhet är, och bör vara, för att nå 

olika grupper innebär att metoder som utvecklas även de ses som självklara utan att 

egentligen veta varför. Jämställdhet är en moralisk fråga. Det är rätt att arbeta för jämställdhet 

och det är fel att arbeta emot. Men effekterna av hur dessa insatser utformas kräver mer 

kvalitativ forskning på detta område. Om hur etnicitet, klass och kön påverkas av 

problemrepresentationen av jämställdhet i integrationspolitiken. Forskning med ett syfte likt 

mitt bör därför fortsätta och frågan om, och i sådana fall hur, jämställdhetsintegrering kan 

användas som strategi för jämställdhet mellan alla grupper går fortsatt att problematisera. Vi 

behöver ställa oss frågan; Hur kan alla vara på den goda sidan, och ändå fortsätter 

ojämställdhet och diskriminering? 
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Bilaga	  1.	  Intervjuförteckning.	  

	  
Handläggare, etableringsenheten, Arbetsförmedlingen, Umeå, 2019-04-23 

 

Enhetschef, etableringsenheten, Arbetsförmedlingen, Umeå, 2019-05-02 

 

Handläggare, etableringsenheten, Arbetsförmedlingen, Umeå, 2019-05-06	  
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Bilaga	  2.	  Intervjuguide. 

	  
Jämställdhet/jämställdhetsintegrering: 

• Vad är jämställdhet?  

• I vilken utsträckning finns jämställdhet i etableringsuppdraget? Viktigt? Varför/varför 

inte? 

• Vilken är målgruppen? Vem/hur definieras denna? 

• Vilka verktyg/strategier har myndigheten för att jobba med jämställdhet? 

Fördelar/nackdelar med dessa? 

• Vad betyder jämställdhetsintegrering i praktiken? 

• Vad strävar man efter för resultat? Hur redovisas dessa? På kort sikt/lång sikt? 

• Kommer omstrukturering av arbetsförmedlingen att påverka arbetet? 

 

Effektivitet/maktordningar: 

• Varför är det viktigt med en effektiv/snabb etablering? 

• Kan detta motverka jämställdhetsmålen på något sätt? (snabb etablering vs. 

Långsiktiga jämställdhetsmål?) 

• Hur ser du på begreppet maktordning?  

 (Existerar de i samhället? Mellan vilka i så fall? ) 

	  

	  


