
 

Jämställdhet – vad är det? 

En genusanalys av beviljade ansökningar i 
Länsstyrelsen Västerbottens integrationsprojekt 

Jessica Wallgren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ht 2015 

Handledare: Johanna Lauri 

Examensarbete, 15 hp 
Genusvetenskap C, 30 hp 



 
 
 
 
 

1 

Abstract 
 

 

Engelsk titel: Gender equality – what is that? A gender studie of granted 

applications in Länsstyrelsen Västerbottens integration projects. 

 

Nyckelord: Jämställdhet, integration, etnicitet, (icke)svenskhet och kön.  

 

Uppsatsens teman är integration och jämställdhet där materialet består av 

ansökningar till integrationsprojekt § 37 a med särskilt jämställdhetsfokus, utlysta 

och beviljade av Länsstyrelsen Västerbotten under 2015. Syftet är att genom 

What´s the problem approach (WPR) analysera projektens ansökningar (Bacchi 

2009). Teoretiska verktyg som använts är poststrukturalism, diskursanalys, 

etnicitet, kön och makt. Uppsatsens syfte är att   att analysera hur jämställdhet och 

(icke)svenskhet formuleras samt vilka tänkbara effekter formuleringarna kan ge.  

De tre teman som var mest återkommande (som även är uppsatsens kapitel) är: 1) 

Den svenska jämställdheten 2) Den kvantitativa jämställdheten och 3) 

Jämställdhet – bara för kvinnor? 

 

Resultatet visar att de kvinnor och män som förväntas delta i projekten skapas i 

motsats till varandra och förstås som motpoler med olika behov som projekten 

ämnar att tillgodose. Det förutsätts även kulturella skillnader där kvinnorna 

förstås som offer för patriarkal kultur, medan männen i sin tur förstås som de som 

upprätthåller den. Deltagarna sätts i relation till det ”svenska” – det de förväntas 

integrereras in i. Deltagarna homogeniseras och förstås som ojämställda, något 

som den svenska jämställdhetsdiskursen ses som motpol till. Den svenska 

jämställdheten kan även förstås som kvantitativ, då jämställt deltagande förstås 

som centralt i ansökningarna.  
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1. Inledning 

 

 

Sverige kallas ibland för världens mest jämställda land och i Regeringens skrivelse 

Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet står skrivet att Sverige har kommit längst 

när det kommer till jämställdhet i internationell jämförelse och att vi gärna delar med 

oss av våra erfarenheter och exporterar vår svenska jämställdhetsmodell. I skrivelsen 

framgår också att jämställdhet är prioriterat i Sverige och hela regeringens arbete ska 

genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv (Regeringens skrivelse 1999/2000:24:1ff).  

 

Enligt Svenska institutets studie Den svenska modellen – Synen på den svenska 

samhällsmodellens relevans i omvärlden är bilden av Sverige i andra länder generellt 

väldigt positiv och då främst när det kommer till jämlikhet/jämställdhet och 

samhälleligt omhändertagande. Sverige ses som ett land som kan vara relevant att 

utbyta erfarenheter med som rör jämställdhet. Det framställs som ett föregångsland 

och idealsamhälle och många länders utmaningar speglas i den positiva bilden av 

Sverige (Svenska institutet 2012). Jämställdhet är en stark diskurs inom svensk 

politik och på regeringens hemsida står att läsa att Sverige har världens första 

feministiska regering då jämställdhet står i fokus, både i det nationella och 

internationella arbetet. Regeringspolitiken bygger på det övergripande målet att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 

(Regeringen 2015). Som framgår av ovan nedslag tycks det vara väl förankrat i den 

svenska självbilden att Sverige är en förebild när det gäller jämställdhet och Sveriges 

regering utmålar nationen som en sorts feministisk stormakt. 

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ska verka som en länk mellan människor 

och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å andra 

sidan (Länsstyrelsen 2015a). Ett av Länsstyrelsen uppdrag är att driva och delta i 

planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. De ska 

medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och 

ensamkommande barn, samt stödja kommunerna i samordning av kommunal 

verksamhet, såsom svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Länsstyrelsen har enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar § 37 a möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka 

och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter och riktas främst 

till nyanlända utlänningar som omfattas av § 5 (Länsstyrelsen 2015b). Länsstyrelsen 

bistår alltså kommuner med pengar för att driva integrationsprojekt som riktar sig till 

nyanlända och ensamkommande barn. 

 

Inför 2015 års ansökningar höll Länsstyrelsen Västerbotten en inspirationsdag för 

kommuner som var intresserade av att söka pengar till dessa integrationsprojekt i 

syfte att lyfta de krav som ställdes på projekten för att ha möjlighet att erhålla 

projektbidrag. Dessa krav var till exempel att projektens insatser skulle syfta till att 

underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt 

stöd till ensamkommande barn. Regionalt i Västerbotten skulle även insatser med 

jämställdhetsfokus prioriteras. I Vägledningen för ansökan 2015 - § 37 a medel, en 

skrift framtagen för att bistå kommunerna i ansökningsskrivandet,  finns rubriken 

”Jämställdhet” där följande punkter lyfts fram (Länsstyrelsen 2015c): 

 

 ”Hur påverkar insatserna flickor/kvinnor eller pojkar/män? Är insatserna till lika nytta för 

både flickor/kvinnor eller pojkar/män? 

 Har både flickor/kvinnor eller pojkar/män lika möjligheter att delta i insatserna? Om inte 

– hur arbetar projektet för att motverka det? 

 Hur säkerställer projektet att det finns en jämn fördelning av kvinnor och män i 

projektorganisationen?  

 Arbetar projektet på andra sätt för ökad jämställdhet?”  

 

Både jämställdhet och integration är mångtydiga begrepp som får olika betydelser 

beroende på vem som definierar dem. I denna uppsats intresserar jag mig för hur 

dessa begrepp fylls med mening och konstrueras i relation till varandra.  

 

Det finns enligt tidigare studier kritiker av denna typ av projekt, där en uppfattning 

(och därmed även oro) om att ett fokus på jämställdhet inom integrationsprojekt dels 

riskerar att reproducera kategorierna ”invandrare” och ”svenskar” och dels riskerar 

att sänka förväntningarna på deltagarnas kapacitet och således också riskerar att 

infantilisera målgruppen. Kritiken sträcker sig även till vilka som bör inkluderas i 

jämställdhetsinsatser, där ett orosmoment är att målgruppen minskas ner och endast 
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kommer att handla om kvinnors deltagande (Thomsson 2005, Larsson 2015, 

Listerborn 2013). I relation till det kan Sveriges framstående jämställdhet paradoxalt 

nog leda till nya hierarkier där Sverige anses vara ”jämställdhetsstaten” och 

invandrare representeras som motsatsen – De ojämställda (Towns 2002:157). Att 

arbeta för jämställdhet inom integrationsprojekt omnämns enligt Jennie K. Larsson 

ofta som särskilt svår, om än viktig kombination, då bilden av den ”ojämställde 

invandraren” anses vara i större behov av jämställdhet än ”den svenska” (Larsson 

2015). 

 

Som beskrivet ovan så premierade Länsstyrelsen Västerbotten integrationsprojekt 

med jämställdhetsfokus i 2015 års ansökningar. I denna studie intresserar jag mig för 

hur jämställdhet konstrueras och formuleras i en integrationskontext. Genom att 

betrakta ansökningarnas formuleringar som uttryck för diskurser (se vidare 

beskrivning av begreppet diskurs under 1.4 Teori) går det att analysera hur 

jämställdhet förstås både i relation till deltagarna i projekten men även i relation till 

”svenskhet”. Hur bristen på jämställdhet beskrivs visar också på vilka lösningar och 

insatser som blir tillgängliga genom en sådan formulering, men det finns även andra 

intressanta följdfrågor att formulera utifrån det: Vilken typ av förändring blir möjlig 

för deltagarna genom en viss formulering? Vilka begränsningar medför det? Och 

vilken makt har de att skapa sig själva? 

 

Materialet kan tolkas som en spegling av vad integration- och jämställdhetsinsatser 

utgår från i Västerbotten. Min förhoppning är också att det säger något om vilka 

bakomliggande antaganden projekten har kring kön och etnicitet, som i sin tur även 

påverkar deltagarnas möjligheter att skapa sig själva.  

 

För att närma mig dessa frågeställningar har jag valt att göra en diskursanalys av de 

beviljade projektansökningarna i Länsstyrelsens utlysning av § 37 a medel med ett 

uttalat genusperspektiv. 

 



 
 
 
 
 

6 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera diskurser om jämställdhet och 

integration i beviljade ansökningar i Länsstyrelsen Västerbottens integrationsprojekt 

§ 37 a för att förstå hur kön och etnicitet konstrueras i den lokala 

integrationspolitiken. För att nå mitt syfte kommer jag använda mig av tre 

frågeställningar: 

 

- Hur formuleras och konstrueras jämställdhet i ansökningarna? 

- Hur formuleras och konstrueras (icke) svenskhet i relation till jämställdhet?  

- Vilka antaganden ligger bakom dessa formuleringar? 

 

1.2 Material 

Det material som analyseras i denna uppsats är ansökningar som beviljats § 37 a-

medel av Länsstyrelsen Västerbotten under 2015. Sammanlagt är det elva projekt 

varav två är separatistiska och enbart riktar sig till kvinnor. Projekten är 

verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av 

kommunen i egen regi, eller av kommunen i samverkan med en eller flera 

organisationer (Länsstyrelsen 2015b). Jag valde att koncentrera mitt material till de 

beviljade ansökningarna då de genom detta erhållit en sorts kvalitetsstämpel och 

således kan sägas utgöra uttryck för svensk integrations- och jämställdhetspolitik i 

praktiken.  

 

Många av ansökningarna är kortfattade och jämställdhet har inte högsta prioritet 

utan integration har. Däremot var det, som tidigare nämnts, regionalt hos 

Länsstyrelsen Västerbotten sagt att projekt med jämställdhetsperspektiv skulle 

premieras. I guiden  Vägledning för ansökan 2015 - § 37 a-medel som använts som 

utgångspunkt för ansökningarna finns olika fält där projektets riktning ska 

konkretiseras (Länsstyrelsen 2015c). Rubrikerna för fälten i den beskrivande delen av 

ansökan är; bakgrund och behovsanalys, syfte, mål, målgrupper, genomförande, 

uppföljning, plan för implementering, samverkansparter, jämställdhet, 

barnperspektiv och kopplingar till andra projekt. I vägledningen, och då även i 

ansökningarna, finns även andra delar såsom budget och tidsramar. Eftersom syftet i 

http://www.lansstyrelsen.se/
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denna uppsats är att analysera hur jämställdhet och integration formuleras och 

konstrueras så valde jag att fokusera på de beskrivande delarna i ansökan där det 

diskuteras hur projekten ska arbeta med jämställdhet.  

 

1.3 Metod 

Denna uppsats utgår från ett analytiskt angreppssätt som kallas What´s the problem 

represented to be (WPR) som utvecklats av Carol Bacchi som är professor i 

statsvetenskap vid University of Adelaide (Bacchi 2009). Metoden är en typ av 

diskursanalys utvecklad för att främst analysera policys, där fokus ligger på implicita 

problemrepresentationer utifrån hur problemet ska lösas. Policys föreslår i regel 

någon form av förändring och problemet som ska lösas ses ofta som ett objektivt 

problem med förändringspotential. I kontrast till denna förståelse rekommenderar 

WPR-approachen att arbeta ”bakvägen”, det vill säga genom att söka problemet som 

implicit presenteras genom dess tilltänkta lösning. Utöver de bakomliggande 

antagandena ger också analysen utrymme för att undersöka vilka effekter en viss 

problemrepresentation kan tänkas ha (Bacchi 2009:1ff). Bacchi argumenterar även 

för en bredare förståelse av policy, där det kan ses som en form av diskurs (se avsnitt 

1.4 Teori för vidare beskrivning) och kan utgöras av allt från konkreta styrdokument 

till ideologiska debatter (Bacchi 2009:7f). 

 

Metoden bygger på att formuleringen av problemet kommer från en förförståelse av 

vilket resultat en önskar. Argumentet för detta är att hur du känner inför något avgör 

vilka tänkbara lösningar du föreslår (Bacchi 2009:2f). Det är därför intressant vilka 

problem som är möjliga för oss att formulera, då det visar vad som finns tillgängligt i 

den diskurs vi befinner oss i. I denna uppsats ligger fokus på ojämställdhet och vilka 

antaganden som ligger till grund för de implicita problemrepresentationer som finns 

i ansökningarna. Av Bacchis ursprungliga sex frågor har jag valt att endast använda 

tre frågor. Dels utifrån uppsatsens  syfte och frågeställningar och dels för att begränsa 

analysens omfång. Valda frågor är:  

 

1) Vad framställs ”problemet” vara? 

2) Vilka underliggande antaganden finns i representationen av ”problemet”?  
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5) Vilka är effekterna av hur ”problemet” formuleras? (Bacchi 2009:3f, fritt översatt).  

 

Analysavsnitten kommer främst utgå från fråga 1 och 2 för att sedan avslutas med 

sammanfattning och projektens möjliga effekter. 

What´s the problem-approach är framtagen för analys av policys men jag anser att 

den är applicerbar även på uppsatsens material, då ansökningarna i likhet med 

policys innehåller avsiktsförklaring för att styra beslut inom projekten och genom 

dessa uppnå önskade mål. Sedan kan även förståelsen av att policys kan vara allt från 

konkreta styrdokument till ideologiska debatter appliceras på mitt material, då 

förståelsen av kön och etnicitet är starkt bundet till de ideologiska utgångspunkter 

ansökningarnas författare har (A.a: 2009:8). Det visar på vilket sammanhang 

projekten kommer att drivas inom.  

 

För att få en överblick av materialet läste jag först igenom det översiktligt. Sedan 

gjordes en mer noggrann läsning med fokus på implicita problemrepresentationer av 

ojämställdhet, vilka antaganden som kan tänkas ligga bakom och vilka effekter det 

kan ge. När citat och första tolkningar av dem utförts påbörjades tematisering av 

materialet. Tematiseringen har dels gjorts utifrån vad jag upplevt som återkommande 

formuleringar i texterna och dels utifrån uppsatsens övergripande syfte. 

 

1.3.1 Etik  

De ansökningar som utgör materialet i denna uppsats är allmänna handlingar som 

varje medborgare har rätt att ta del av på Länsstyrelsen Västerbotten vid intresse. 

Där finns projektansökningarna i sin helhet med information om vilken kommun 

som sökt tillsammans med vilka samarbetspartners. I den här uppsatsen ligger dock 

fokus varken på var projekten äger rum geografiskt eller vilka aktörer som genomför 

projekten utan på hur jämställdhet formuleras. Därför har jag valt att varken namnge 

kommun eller samarbetspartners vid användning av materialet. Som följd av detta 

har jag valt att ändra vissa formuleringar där kommun eller igenkänningsbara 

samarbetsparter nämns vid namn utan att ändra något betydande för analysen.  

 

Som tidigare nämnts (under 1.2 Material) kan dessa ansökningar förstås som ett 

uttryck för svensk integration- och jämställdhetspolitik i praktiken. Hur kön och 
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etnicitet formuleras i ansökningarna påverkas av avsändarnas ideologiska 

utgångspunkt. Att synliggöra dessa separat är inte av intresse i denna uppsats och 

därmed är det relevant att anonymisera ansökningarnas författare. Fokus ligger i 

stället på att synliggöra de mönster som bildas kring förståelser av kön och etnicitet.  

 

1.3.2 Reflexivitet 

När det kommer till min egen roll i skapandet av denna text vill jag att läsaren ska 

bära med sig medvetenhet om att jag aktivt valt citat att tolka och min förhoppning är 

att det löpande är synligt i texten. Dock är grunden för diskursanalys att man aldrig 

kan nå någon verklighet utanför diskurserna, då någon sådan inte finns – vilket gör 

att det är diskursen i sig som är föremål för analysen (Winther Jorgensen & Philips 

2015:28). Detta innebär att det som formuleras i mina tolkningar av materialet är 

möjligt på grund av vad rådande diskurs innehåller, på samma sätt som 

ansökningarnas formuleringar är möjliga inom densamma.  

 

1.4 Teori 

What´s the problem-approach är på sätt och vis både metod och teori då användning 

av metoden förutsätter ett poststrukturalistiskt perspektiv och diskursivt 

förhållningssätt. Som tidigare nämnt under 1.3 Metod är utgångspunkten i What´s 

the problem-approach frågeställningar som dels vill undersöka vilka antaganden som 

ligger till grund för implicita problemrepresentationer och dels vilka effekter dessa 

formuleringar kan få (Bacchi 2009:2).  

 

Ett poststrukturalistiskt perspektiv kan förstås som att exempelvis kategorier som 

”manligt” och ”kvinnligt” ses som socialt konstruerade och kan fyllas med olika 

innebörder, utvidgas och förändras men även dekonstrueras. Feministisk 

poststrukturalism ämnar ifrågasätta eller lösa upp kategorier som ”manligt” och 

”kvinnligt” genom att synliggöra hur de konstrueras och upprätthålls med repetitiva 

handlingar och mönster. Genom att luckra upp dessa kategorier kan de överskridas 

och möjliggöra fler sätt att vara (Lenz Taguchi 2009:15).  
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Feministisk poststrukturalism ifrågasätter och utmanar den dominerande 

föreställningen genom att studera socialt konstruerade innebörder. Detta kan i sin tur 

visa på hur diskursiv makt påtvingar oss sätt att vara, exempelvis ”kvinna”, och gör 

det så åtråvärt att vi aktivt anammar det som en del av oss själva. Den sociala 

kategorin ”kvinna” görs på så vis begriplig och legitim i en social grupp. (A.a.: 

2009:15f). För att förstås och kunna passera som ”kvinna” eller ”man” brukar 

heterosexualitet ställas i dikotomi till homosexualitet. Kvinnan förväntas åtrå 

mannen medan mannen i sin tur förväntas åtrå kvinnan och leva i tvåsamhet (A.a.: 

2009:79).  De jämställdhetspolitiska målen som nämndes i inledningen utgår till stor 

del från en binär förståelse av kön, där män och kvinnor förväntas ha olika behov. Det 

finns även en viss komplementär tanke om att män och kvinnor förväntas behöva 

varandra, både i arbetsliv men även i mer intima relationer. Jämställdhet formuleras 

ofta utifrån denna förståelse av kön som då gärna ses som en naturgiven relation 

mellan kvinnor och män.  

 

Dessa beskrivningar av ”man” och ”kvinna” kan förstås som ”subjektspositioner”, där 

människor kan tänka och handla sig fram till den de vill vara, samtidigt som det även 

är beroende av vilka möjligheter att formulera sig själv i olika sammanhang en får 

tillgång till (Lenz Taguchi 2009:10). I ansökningarna ges uttryck för vilka 

subjektspositioner som är tillgängliga för målgruppen genom hur de formuleras. 

Målgruppens möjligheter att skapa sig själva är beroende av den diskursiva kontext  

som ger dem deras sammanhang. 

 

I ansökningarna formuleras jämställdhet, och i dessa olika definitioner av begreppet 

är kön den mest framträdande sociala kategorin. I uppsatsen kommer jag använda 

mig främst av kön som begrepp istället för genus. Detta är dels för att matcha 

ansökningarnas språk och dels för att jag vill behålla den poststrukturalistiska 

förståelsen av kön som en ständigt konstruerad social kategori (Lenz Taguchi 

2009:40). 

 

Diskurs är det analytiska begrepp som används där ovannämnda kategorier blir 

förståeliga och ges mening och sammanhang. Diskurser föregås av ”språklig 

beredskap” som möjliggör formuleringar och därmed även dess diskursiva betydelse 
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(Lenz Taguchi 2009:67). Diskurser kan förändras övertid och behöver upprätthållas 

med hjälp av repetetativa formuleringar som ger diskursen sin trovärdighet och 

därmed kan fortsätta att existera. I uppsatsen kommer diskurs användas för att 

undersöka vilka mönster som skapas, reproduceras och därmed även upprätthålls i 

ansökningarna. Det kommer även användas för att få förståelse för vilka sociala 

effekter de dominerande diskursiva framställningarna av verkligheten kan få 

(Winther Jorgensen & Phillips 2015:28). 

 

Etnicitet är den andra sociala kategorin som är mest tydligt uttryckt i ansökningarna. 

För att analysera hur begreppet används och förstås i relation till jämställdhet 

kommer jag att använda mig av etnicitetsteori. Begreppet etnicitet refererar inte ett 

enhetligt fenomen utan har diskursivt förändrats övertid. I nutid har begreppet i 

ökande grad kommit att omfatta sociala och kulturella relationer mellan majoritet 

och minoritet i vad som förstås som ett mångetniskt samhället. En samstämmighet 

som verkar finnas bland de flesta forskare när det kommer till etnicitet är att 

begreppet refererar till olika former av gruppbildningar, oavsett om det handlar om 

kulturell och/eller social gränsdragning mellan ”oss” och ”de andra”. Majoriteten 

förstärks genom identitet eller känsla av samhörighet medan minoriteten 

positioneras som motpol – ”de andra”. De konstruerade samhörigheterna är 

föränderliga och flytande och bör inte förstås som fastställda och konstanta symboler 

för etnicitet (Ålund & Peterson 2008:16).  

 

Makt är på så vis viktigt i denna uppsats då det är majoriteten som upplevs inneha 

makten att definiera och positionera minoriteten. Förståelsen av makt kommer i 

uppsatsen vara att det är något som skapas, upprätthålls och reproduceras diskursivt 

och i sin tur ger effekter av sin verkan. Makt är inte något beständigt någon innehar, 

utan kan förskjutas med hjälp av hur den formuleras och vilka som anses ha tillgång 

till den (Bacchi 2009:38).  

 

Den andra frågeställningen i mitt syfte ”hur formuleras och konstrueras 

(icke)svenskhet i relation till jämställdhet?” vill jag ska förstås som två 

frågeställningar i en. Detta eftersom vad som kan betraktas som svenskhet eller inte 

utgår från vilken betydelse kultur ges, och huvuvida den förstås som statisk eller 
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inte.  Deltagarna i dessa projekt lever i Sverige och kan därmed förstås som svenskar, 

däremot förstås inte nödvändigtvis”svenskhet” i relation till vem som är svensk. 

Detta, tillsammans med de två övriga frågeställningarna, ämnar jag undersöka i 

uppsatsen med utgångspunkt i ovanstående teorier.  

 

 

1.5 Centrala begrepp 

Denna uppsats tar avstamp i främst två begrepp, integration och jämställdhet, som 

kan formuleras och förstås på olika sätt beroende på vilket sammanhang de befinner 

sig i.  

 

Det första begreppet, integration, användes inte i den offentliga debatten förrän 1997. 

Före 1968 föreställde man sig att den invandrade arbetskraften skulle återvända till 

sina hemländer och såg då ingen anledning till att prioritera en särskild 

”invandrarpolitik”. På den tiden var ”assimilering” det begrepp som användes och det 

fanns en tanke om att ”det är lika bra att de snarast blir som oss” (SOU 2005:56:110). 

1975 kom ett enigt riksdagsbeslut om nya riktlinjer för svensk invandrarpolitik som 

kom att sammanfattas i de tre målen: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Med 

jämlikhet menades att de invandrade skulle ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter som Sveriges övriga befolkning. Valfrihet innebar att varje invandrare 

skulle ges möjlighet at själv välja i vilken utsträckning de ville bibehålla sin kulturella 

och språkliga identitet, medan samverkan avsågs vara ömsesidig öppenhet mellan de 

olika invandrargrupperna och den övriga befolkningen. I efterhand har det sagts att 

de nya målen lade grunden för ett mångkulturellt samhälle (SOU 2005:56:110).  

 

När det kommer till hur projektens förväntade deltagare benämns kommer jag 

konsekvent att använda mig av ”målgruppen” som begrepp. Detta för att undvika att 

essentialisera begrepp som t.ex. ”invandrare” eller ”flyktingar” som i och med sin 

användning kan förstärka bilden av ”de andra”. Min förhoppning är även att 

begreppet synliggör de skillnader som kan finnas inom målgruppen och därmed 

undvika homogenisering.  
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Det andra begreppet, jämställdhet, kan tolkas på många olika sätt men 

Länsstyrelsens definition är den som är mest relevant då de sätter ramarna för hur 

projekten bör förhålla sig till begreppet. Länsstyrelsen är en myndighet som arbetar 

på regeringsuppdrag och har därför ramar att förhålla sig till när det kommer till 

jämställdhet och hur begreppet ska tolkas och användas. De nuvarande 

jämställdhetspolitiska målen trädde i kraft 2006 och de har ett maktperspektiv där 

fokus ligger på strukturella och ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. 

Det finns fyra delmål; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 

jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att 

mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringen 2015). Jämställdhet kan förstås och 

praktiseras på en mängd olika sätt men dessa mål är vägledande i dessa projekt och 

sätter ramen för hur begreppet bör användas. Jämställdhet och hur det beskrivs är en 

central del av denna uppsats och Länsstyrelsens definition av begreppet är viktigt för 

att få en inblick i vad författarna till ansökningarna förhåller sig till.  

 
 
 

1.6 Tidigare forskning 

Inom både integration och jämställdhet finns omfattande forskning, även när dessa 

två kombineras. Maria Carbin skriver i sin avhandling Mellan tystnad och tal – 

flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik om flickor i integrationspolitiken och 

hur jämställdhet brukar ses som en central fråga för integration. Detta menar Carbin 

beror på att jämställdhet i detta sammanhang brukar ses som en svensk värdering 

som kan hjälpa invandrare att integreras (2010:72). Jämställdhetsperspektiv har 

efterfrågats i de ansökningar som är uppsatsens material. I relation till min uppsats 

är Carbins undersökning intressant då hennes material kommer från den svenska 

offentliga politik som ligger till grund för de ansökningar som är denna uppsatsens 

material.  

 

Paulina de Los Reyes skriver i antologin Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass 

och etnicitet i det postkoloniala Sverige som hon även är redaktör för, om hur 

genusvetenskapens forskning problematiserar svenskhet och invandrarskap i relation 

till integration. Hon ser något som hon benämner som ”det problematiska 

http://www.lansstyrelsen.se/
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systerskapet”, vilket innebär att maktrelationer kvinnor emellan osynliggörs och det 

patriarkala förtrycket ”triumfar” det rasistiska (de los Reyes 2005:31). Detta är i 

relation till min uppsats relevant på grund av hur makt formuleras och vem som 

förväntas ha den utgår från hur svenskhet, invandrarskap och kön förstås.  

 

I samma antologi skriver Heléne Thomsson om feministiskt integrationsarbete. Hon 

ställer sig då frågan vem som ska definiera vems behov när det kommer till 

integration (Thomsson 2005:69). Detta är en central fråga även för min uppsats, då 

frågan om makt enligt min tolkning alltid är relevant när det kommer till sociala 

insatser där en viss grupp eller ett samhälle förväntas behöva något – i det här fallet 

integreras.  

 

Ann Towns skriver i sin artikel Paradoxes of (In)equality – Something is Rotten in 

the Gender Equal State of Sweden (2003) om hur Sverige på 1990-talet förstod sig 

själv som en internationell jämställdhetsmästare eftersom Sverige hade kommit 

”längst” i jämställdhetsarbete för kvinnor gällande politik och ekonomi. Towns menar 

att den här jämställdheten skapar hierarkisk kategorisering inom Sveriges invånare, 

främst mellan ”svenskar” och ”invandrare”.  Sveriges självbild och hur svenskar 

positionerar sig inom jämställdhet och förstår sig som jämställda påverkar även 

synen på hur andras jämställdhet kan förstås. Detta är relevant i min uppsats 

eftersom formuleringen och förståelsen av jämställdhet i relation till etnicitet och 

svenskhet är ett av dess huvudsyften. 

 

Viktor Vesterberg skriver i sin artikel Learning to be Swedish – Gouverning 

migrants in labour-market projects (2015) om arbetsmarknadsprogram med 

arbetslösa migranter som målgrupp i Sverige. Hans artikel problematiserar sättet 

dessa projekt individualiserar diskurser och därmed konstruerar deltagarna som 

ansvariga för sin egen arbetslöshet. Jämställdhet förstås som något som skapar 

skillnader mellan ”svenskhet” och ”de andra”. I Vesterbergs artikel är 

arbetsmarknadsprogram i fokus, vilket inte är fallet i de ansökningar som utgör 

uppsatsens material. Däremot behandlar Vesterberg jämställdhet, svenskhet och 

integration som även är relevant i denna uppsats då det är dess centrala 

utgångspunkter.  
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Jennie K. Larsson är statsvetare och verksam vid Institutet för forskning om 

migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Integration 

och arbetets marknad (2015) är hennes avhandling där hon genom intervjuer och 

observationer undersöker hur arbetsförmedlares, etableringslotsars och 

samhällskommunikatörers föreställningar om kön, etnicitet, arbete och svenskhet 

påverkar hur de gör integrationspolitik. Dessa professioner arbetar nära en målgrupp 

som ska integreras, på samma sätt som aktörerna bakom uppsatsens projekt 

förväntas arbeta nära sin målgrupp.  

 
 

1.7 Disposition 

Ur analysen framträdde tre teman som var särskilt återkommande och dessa teman 

presenteras i tre kapitel.  

I det första kapitlet kommer ”Den svenska jämställdheten” behandlas. Att projekten 

förhåller sig till den svenska självbilden har betydelse för hur jämställdheten förstås 

och hur det går att anpassa sig till den. I det andra kapitlet diskuteras hur ”Den 

kvantitativa jämställdheten” förstås och hur projekten ämnar arbeta för att uppnå 

det. I det tredje kapitlet ”Jämställdhet – bara för kvinnor?” diskuteras vem som 

formuleras vara ansvarig för att uppnå jämställdhet men även vem som formuleras 

som ansvarig för att det i nuläget är ojämställt. I sista kapitlet ”Avslutande 

diskussion” knyts ansökningarnas mest framträdande formuleringar ihop samtidigt 

som förslag ges på fortsatta undersökningar baserat på uppsatsens slutsatser.  
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2. Den svenska jämställdheten 
 

 
 
I riktlinjerna till projektmedlen statuerades att projekt med jämställdhetsperspektiv 

skulle premieras och alla ansökningar har också mer eller mindre utförligt förklarat 

vad jämställdhet kommer betyda i deras arbete. Något återkommande i 

formuleringen av jämställdhet är referenser till den svenska nationen och därmed 

implicita antaganden om den svenska jämställdhetens innebörd och betydelse. I flera 

av ansökningarna omnämns jämställdhet i relation till människor från andra länder 

som antas ha liten eller ingen förståelse för hur den svenska jämställdheten bör 

förstås. Det förväntas däremot finnas en vilja att lära sig. Att förstå sig som jämställd 

formuleras många gånger som något som är bärande för en lyckad integrering in i det 

svenska samhället. Det kan ses genom att vissa av deltagarna förväntas behöva mer 

stöd och stöttning än andra i målgruppen: 

”Många av de vuxna kvinnor som kommer till kommunen kommer från länder 

där kvinnor sköter hemmet och inte deltar i fritidsaktiviteter på samma 

självklara sätt som vi gör i Sverige. De behöver ett stort stöd och någon som 

följer med dem, visar vad som finns och också visar på att svenska kvinnor är 

aktiva i föreningar och fritidsaktiviteter.”  

Problemet formuleras här som olika kvinnoroller som knyts till nationell tillhörighet. 

Å ena sidan har vi den invandrade kvinnan som förmodas sköta hemmet i större 

utsträckning än den svenska kvinnan som å andra sidan hellre förväntas delta i 

fritidsaktiviteter. Etnicitet kan här förstås som likställd med nationalitet och ett sorts 

”etniskt arv”. Citatet verkar utgå från ett essentialistiskt synsätt där etnicitet förstås 

som något förutbestämt (Peterson & Ålund 2008:16). Målgruppens kvinnor 

formuleras i citatet ovan som ”de andra” och de behöver få inblick i det ”svenska”, 

som även det skapas som statiskt, fast med jämställda värderingar. 

Bilden av det jämställda svenska samhället  finns det dock många som motsäger sig. 

Även om det i en diskursanalys kanske inte är relevant att ställa ”fakta” mot 

”fördomar” kan det vara värt att notera att Statistiska Centralbyrån (SCB) framhåller 

att kvinnor i Sverige utför en större andel av det obetalda hemarbetet (Molén 2012). 

Så även med statistik som motsäger bilden av de ”jämställda svenskarna” så är 
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formuleringen i citatet ovan diskursivt gångbar då den kan tolkas som en återspegling 

av de ”jämställda svenskarna” i relation till de ”ojämställda andra”.  

Den invandrade kvinnan förväntas inte heller delta i fritidsaktiviteter på det 

”självklara” sätt som den svenska kvinnan gör. På samma sätt som i exemplet ovan 

finns det motsägelser när det kommer till kvinnors deltagande i fritids- och 

föreningsaktiviteter. Kvinnor är underrepresenterade inom fritid och förening och 

deltar inte i samma utsträckning som män enligt flera olika undersökningar 

(Nordström 2009 & SOU 1996:3:10). I citatet ovan utgår projektet från att svenska 

kvinnor faktiskt är lika aktiva som män och mer aktiva än målgruppens kvinnor som 

än en gång skapas som ”de andra”.  

Jag tolkar det som att den svenska självbilden skapas i relation till de utanför det 

”svenska” men med ”rätt” förståelse kan även de uppnå samma (eller liknande) 

jämställdhet som anses vara representativt för Sverige. Samtidigt går det att se en 

motsägelse också i den motsättning som skapas mellan hemarbete och fritid. Den 

som ”sköter hemmet” och inte lönearbetar har å ena sidan kanske mindre ekonomisk 

självständighet, men å andra sidan är den som lönearbetar inte på något sätt 

garanterad en fritid. Detta kan däremot förstås som en fråga om klass och vilka typer 

av arbeten som möjliggör en fritid, både tidsmässigt och ekonomiskt.  

Studier visar att kvinnor som lönearbetar tar ett större ansvar för det obetalda 

hemarbetet (Statistiska Centralbyrån 2012). Antagandet att sköta hemmet på något 

sätt skulle hindra att ha en fritid haltar därför, framförallt i relation till arbetslinjens 

framträdande roll inom diskursen om den svenska jämställdheten (Larsson 

2015:295). 

Trots de utmaningar som finns när det kommer till jämställdhet i relation till 

integration i ansökningarna förstås Sverige som ett land som kommit långt inom 

jämställdhet, ett föregångsland, och formuleras utifrån detta. Den svenska 

jämställdheten förstås och konstrueras i relation till de invandrade kvinnorna som 

erbjuds hjälp att anamma den svenska jämställdheten, med förbehåll att de deltar i 

fritidsaktiviteter på samma sätt som svenska kvinnor förmodas göra. 
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Det diskuteras även jämställdhet när det kommer till betalt arbete eller studier för 

målgruppens kvinnor och hur de bör agera i Sverige.  

”Man kan också behöva hjälpa till med att skapa insikt om att det i Sverige 

förväntas att även kvinnor ger sig ut på arbetsmarknaden och/eller studerar”. 

Svenska kvinnors deltagande i arbetsliv eller utbildning kan här förstås som bärande 

för hur den svenska jämställdheten kan anses vara lyckad, åtminstone ur en 

arbetsmarknadspolitisk ståndpunkt. Svenska kvinnors leverne beskrivs olik från hur 

de invandrade kvinnornas leverne beskrivs. Bristen på jämställdhet är en ständigt 

återkommande formulering och skapas här i direkt motsättning till svenska kvinnor. 

Detta antagande påverkar projekten och hur dess utgångspunkter formuleras.  

Sveriges dominerande diskurs när det kommer till synen på sysselsättning, både för 

individens och samhällets vinning, möjliggör formuleringen av problemet. 

Skillnadsskapandet mellan de ”jämställda svenskarna” och ”ojämställda 

invandrarna” påverkar även vilka inom målgruppen som anses vara i behov av 

särskilda insatser (Larsson 2015:83). Kvinnorna beskrivs som att de behöver hjälp för 

att få insikt om vilka beteenden som är önskvärda hos kvinnor i Sverige. Bilden av 

den ”ojämställda invandraren” med patriarkala värderingar har varit en repeterad 

problemformulering i svensk integrationspolitik under de senaste decennierna och 

jämställdhet har stark koppling till det avlönade arbetet där det förväntas frigöra 

kvinnan från sina traditionella vanor. Det avlönade arbetet konstrueras som en 

lösning på brist på integration och därmed även jämställdhet för dessa kvinnor (jmf 

Larsson 2015:225).  

Även här finns statistik som motsäger sig formuleringen projektet grundar i. Kvinnor 

tar ut fler föräldradagar än män och kvinnor arbetar mer deltid än män i Sverige 

(Statistiska Centralbyrån 2014). När det kommer till deltidsarbetande svenska 

kvinnor och heltidsarbetande svenska män diskuteras detta sällan i form av 

patriarkalt förtryck, utan hänvisar till en dominerande liberal diskurs om individens 

fria val och att det är mannen som tjänar mest i den heterosexuella parrelationen (jmf 

Lenz Taguchi 2009:67). Trots att en sådan diskurs ibland möter mothugg, till 

exempel med referenser till statistik, är diskursen om den ”jämställda svensken” så 

stark att projektet kan ta avstamp i det antagandet.  
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Liknande beskrivningar som i citatet ovan finns även när projekten riktar sig till en 

yngre målgrupp:  

”I vissa fall förväntas av familjen att just flickor stannar hemma efter skolan 

och hjälper till att sköta hushållet och familjen, vilket inte bara drabbar deras 

fritid utan i värsta fall också skolarbetet. Projektet ska bidra till att flickor och 

kvinnor får möjlighet till samma självständighet och fritid som pojkar och 

män ofta har”. 

Här förutsätts det att inte bara vuxna kvinnor, utan också flickor i vissa fall förväntas 

stanna hemma och ta hand om hem och familj, något som kan påverka både deras 

fritid och skola. Jag tolkar det som att formuleringen blir möjlig genom en 

anknytning till en diskurs om patriarkala strukturer som löpande förpassas till ”de 

andra”. Den invandrade familjen skapas som patriarkal och döttrarna i familjen blir 

offer. Det finns antaganden om hur kulturer skiljer sig åt och hur den svenska 

modellen för jämställdhet är den mest åtråvärda där flickor och kvinnor förväntas ha 

möjlighet till samma självständighet och fritid som pojkar och män ofta har.  

Jag tolkar citatet ovan som sprunget ur förståelsen att jämställdhet är en central 

integrationsfråga, där det ses som en svensk värdering som ska hjälpa invandrare att 

”komma in” i samhället. Genom att benämna och definiera ”vårt synsätt” mot ”deras 

synsätt” kan önskvärda individer och grupper särskiljas från icke-önskvärda och 

integrationen konstrueras här som anpassning till det som formuleras som ”svenskt” 

(jmf Carbin 2010:72).  

En liknande implicit problemformulering kan även tänkas ligga till grund i följande 

citat från en ansökan: 

 ”På samma gång kan kontakten med svenska familjer och deras vardagsliv 

även öppna upp för reflektioner kring jämställdhet och könsroller i hemmet 

och samhället” 

Vardagen och familjeliv är i fokus när projektets ledare ämnar öppna upp för 

reflektioner kring jämställdhet och könsroller i hemmet och samhället. Målgruppen 

förväntas behöva detta då de saknar kunskap, alternativt besitter ”fel” typ av kunskap 

när det kommer till jämställdhet. Sverige och svenska värderingar porträtteras som 

föregångare inom ämnet. Min tolkning av citatet är att jämställdhet är något 

målgruppen behöver lära sig men vad begreppet innehåller och innebär i praktiken 
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preciseras inte. Detta går att tolka som att det är den svenska diskursivt ”självklara” 

jämställdheten som finns i åtanke. Jämställdhet har inom svensk politik kommit att 

sammankopplas med värderingar, normer och attityder, något detta citat 

understödjer då reflektioner förväntas leda målgruppen framåt och underlätta 

integration (jmf Magnusson 2000). Likartade formuleringar finns även hos 

ytterligare projekt: 

”En del av projektet är att arbeta för att skapa förståelse för hur synen på 

jämställdhet ser ut i Sverige och vad det innebär samt att få möjlighet att 

jämföra skillnader mellan olika länder. Jämställdhet är ett ämne som kommer 

att diskuteras genomgående under projektets gång.” 

Här förutsätts olikheter på grund av deltagarnas bakgrunder och projektet vill 

använda sig av dessa för att jämföra skillnader mellan olika länder. Främst vill 

projektet dock skapa förståelse kring den svenska jämställdheten och vad den 

innebär. Inte heller här specificeras exakt vad begreppet betyder eller hur det kan 

praktiseras. Däremot görs det tydligt att den svenska jämställdheten är något att 

eftersträva och att det är viktigt att öka målgruppens förståelse inför det. Skillnader 

skapas både inom deltagarna i målgruppen och även mellan målgruppen och det 

”svenska”.  

Ett annat projekt formulerar jämställdhet som något mer praktiskt och handgripligt: 

”Dock arbetar vi regelbundet på det genom att vara faktiska och konkreta goda 

förebilder (en manlig anställd lagar mat medan den kvinnliga anställda åker 

och byter däck på bilen). Utöver det arbetar vi med vårt kunskapsprogram för 

alla ungdomar, där jämställdhet behandlas som eget område samt att 

aspekten jämställdhet även läggs på övriga ämnen som behandlas, t.ex. skola, 

arbete, familj m.m.” 

Projektets ledare ämnar vara goda förebilder för den svenska jämställdheten genom 

att bryta traditionella förväntningar på kön och vilken roll en förväntas uppfylla för 

att kunna tolkas som man respektive kvinna. Deras tillvägagångssätt kan tolkas som 

poststrukturalistiskt, där de dels vill synliggöra dikotomierna man och kvinna, och 

dels fylla dem med nya värden som vänder sig från traditionella förståelser av könets 

betydelse för vilka uppgifter som anses gångbart (Lenz Taguchi 2009:15). Detta 

vänder sig från den essentiella förståelse av kön många av de andra ansökningarna 

ger uttryck för. Genom att ledarna ämnar vara goda förebilder för den svenska 
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jämställdheten, som här till synes vill omkullkasta traditionella innebörder av vad 

”man”/”kvinna” kan vara, förväntas deltagarna repetera beteendet och därmed förstå 

hur de bör gå tillväga för att uppfylla de kriterier som behövs för att kunna tolkas som 

jämställd och kanske därmed även som svensk. Jämställdhet och svenskhet tycks 

verka i symbios vilket kan tolkas som att formuleringarna är sprungna ur en rasistisk 

diskurs där beteenden och värderingar betingas på grund av etnicitet och härkomst.  

Förutom den fysiska arbetsfördelningen mellan man och kvinna som 

jämställdhetsinsats diskuterar de begreppet som ett eget område, samtidigt som 

jämställdhetsaspekten ska läggas på övriga ämnen som behandlas. Vad det egentligen 

innebär nämns inte men det går att referera till hur ”den svenska jämställdheten” kan 

förstås som så självklar i Sverige att den till och med skattas som exporterbar 

(Regeringens skrivelse1999/2000:24:1,  Towns 2002:158).   

Det finns även projekt som mer tydligt särskiljer kulturer ifrån varandra och dess 

eventuella påverkan på hur tillgänglig jämställdhet är: 

”Referensgruppen i projektets början (med en tydligare kompetens när det 

gäller hinder mot jämställdhet inom olika kulturer) kommer att diskutera 

konkreta insatser för att stärka detta (…).”  

Jämställdhet är här något som kan hindras inom olika kulturer och ställs i relation till 

det jämställda tillstånd Sverige antas ha. Citatet öppnar upp för att tolka de hinder 

som nämns som antaganden om patriarkala värderingar som deltagarna förväntas ha 

eller vara offer för. Genom formuleringen skapas idéer om patriarkala strukturer som 

något som varken finns eller berör ”svenskar”, utan än en gång förläggs det till ”de 

andra”. Den här typen av föreställningar om ”de andra” vilar ofta på stereotypa 

föreställningar som etnicitet/etnisk tillhörighet (SOU 2005:56:73). Begreppet 

jämställdhet förklaras inte närmare i citatet, utan beskrivs i motsättning till vad det 

inte är. Den svenska jämställdheten konstrueras som något självklart för ”svenskar” 

och eftersträvansvärt för målgruppen i projekten. 

Citaten ovan går generellt att tolka som att projekten förhåller sig till den svenska 

jämställda självbilden där Sverige anses ha den mest legitima definitionen av 

begreppet. I denna självbild ingår även förståelsen att Sverige har tagit sig längst på 

den linjära jämställdhetsskalan. Inom Sverige finns många pågående diskussioner 



 
 
 
 
 

22 

som kan användas för att ifrågasätta den svenska jämställdhetsdiskursen och dess 

legitimitet, men i relation till målgruppen och antaganden kring dem upprätthålls 

självbilden om Sverige och den svenska jämställdhetens obestridlighet.  

Genom att formulera målgruppen på vissa sätt skapas även de subjektspositioner 

som finns tillgängliga för deltagarna (Lenz Taguchi 2009:10). Kvinnorna konstrueras 

ofta i beroendeställning till den svenska kvinnan som de behöver lära sig jämställdhet 

av. De kan även förstås som oförstående inför begreppet men kan med rätt hjälp 

komma tillrätta. Männen är än så länge relativt osynliga då de allra flesta projekten 

har flest insatser som riktas mot kvinnor. Detta kan tolkas som ett antagande om 

kvinnornas underordnade position och att de på grund av detta är beroende av 

särskilda insatser för att kunna förändra sin situation (jmf Larsson 2015:83). 

Förhoppningen finns att deltagarna ska rätta sig efter den jämställdhet projekten 

presenterar. För att kunna praktisera den svenska jämställdheten korrekt krävs av 

deltagarna att de vänder sig mot sina traditionella könsroller som de tillskrivs. Inom 

den svenska jämställdheten förväntas kvinnor vara lika aktiva som män inom 

utbildning samt arbets-, och föreningsliv. Att vara aktiv inom dessa förväntas 

följaktligen öka chansen för att integrationen ska kunna anses vara lyckad (jmf 

Carbin 2010:72). 

I citatet ovan nämns en referensgrupp med särskild kompetens när det kommer till 

hinder för jämställdhet, men i de allra flesta citat kan till synes självklar kunskap om 

svensk jämställdhet urskönjas. Relationen mellan ”invandraren” och ”den svenska” 

som konstrueras blir asymmetrisk då svenskarnas okunskap inte skapas som ett 

problem, medan invandrarens attityder kring jämställdhet står i fokus och 

problematiseras (Carbin 2010:74).  
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3. Den kvantitativa jämställdheten 
 
 
I ansökningarna formuleras många gånger en kvantitativ förståelse av jämställdhet, 

vilket går att tolka som en direkt spegling av, eller respons på, Länsstyrelsen i 

Västerbottens vägledning där projektens lika nytta och möjlighet till deltagande för 

både kvinnor och män lyfts fram som centralt. Lika fördelning bland kvinnor och 

män i projektorganisationen efterfrågas och även övriga sätt att arbeta för ökad 

jämställdhet välkomnas. Den här kvantitativa ansatsen kan dels tänkas säga något 

om vad jämställdhet kan vara i projektform men det kan även förstås i en svensk 

jämställdhetsdiskurs som fokuserar på representation och ”varannan damernas” (jmf 

t.ex. Törnqvist 2006 & Freidenvall 2006).  

Länsstyrelsen i Västerbottens kvantitativa definition av jämställdhet kan ses som en 

dominerande diskurs som ansökningarnas formuleringar kan behöva anpassa sig till 

och visa förståelse för när de söker medel. I många ansökningar diskuteras det hur de 

ska kunna uppnå de kvantitativa jämställdhetsmålen med lika många män som 

kvinnor som deltar i projekten men det finns även mer avskalade målsättningar:    

”Insatserna har som målsättning att flickor/kvinnor eller pojkar/män ska ha 

lika möjligheter att delta.” 

Det finns i ansökan ingen vidare definition av jämställdhet eller hur det ska uppnås, 

men lika möjligheter för både flickor/kvinnor och pojkar/män att delta verkar vara 

centralt. Huruvida jämställt deltagande anses vara ett problem sedan tidigare projekt 

eller förväntas vara det är oklart då behovsanalysen inte inbegriper jämställdhet. Ett 

annat projekt har sett ett behov som de vill fylla för att nå ett mer jämställt 

deltagande: 

”Det finns många ensamstående unga män som är i behov av 

vänskapskontakter. Vi arbetar på att hitta fler män som vill engagera sig 

genom att knyta kontakter med idrottsföreningar samt anordna aktiviteter 

som intresserar fler män.” 

Ansökan formulerar vänskapskontakter som ett behov målgruppens ensamstående 

unga män har. För att lösa detta utgår de från att det behövs fler svenska män som 
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engagerar sig i projektet. Detta kommer att möjliggöras om kontakt med 

idrottsföreningar upprättas och aktiviteter som intresserar fler män genomförs. 

Påståendet formuleras ur en essentialistisk förståelse av kön där män behöver män 

för att lockas att delta, då de förväntas knyta an till varandra utifrån likheter av sin 

könade identitet (Lenz Taguchi 2009:36). Männen förväntas även kräva specifika 

maskulint kodade aktiviteter för att se vinning i att delta i projektet då behovet av 

vänskapskontakter inte förväntas vara nog. Vänskap formuleras inte som en legitim 

drivkraft för männens deltagande, utan det behövs annan stimuli i form av 

idrottsföreningar och andra aktiviteter. Vänskap, sociala relationer och behovet att 

knyta an till andra människor är ur ett essentialistisk synsätt något som brukar 

användas för att beskriva kvinnlighet. Manlighet brukar å andra sidan förknippas 

med mer autonoma och självgående drag där inte relationer prioriteras (Lenz 

Taguchi 2009:31). Min tolkning av citatet är att männen skapas i relation till något 

kvinnligt betingat som måste förkläs och omkodas till något manligt för att förväntas 

passa målgruppen.  

Ett annat projekt använder sig av liknande representation- och anknytningslösning 

för att nå ett kvantitativt jämställt deltagande. 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningarna för alla att vilja delta i projektet 

ska de två föreningsguider som anställs vara en man och en kvinna i varierade 

åldrar.”  

Målgruppens kvinnor och män förväntas vara mer villiga att delta om de på samma 

sätt som i ansökan ovan kan knyta an till de som är involverade i projektet, i det här 

fallet föreningsguider. Ålder blir också här en relevant social kategori som förväntas 

påverka målgruppens förmåga att känna igen sig i den representativa mångfald 

projektet ämnar uppvisa. Vid igenkänning och därmed anknytning till sitt eget kön 

förväntas målgruppen delta mer jämställt. Även detta citat går att tolka som en 

essentialistisk syn på kön där män och kvinnor skapas och upprätthålls som 

dikotomier, där de förväntas ty sig till den som liknar dem (Lenz Taguchi 2009:31). 

Även i fler ansökningar syns uttryck för hur jämställdhet bör förstås och vilka som 

förväntas ha vinning utav det. 
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”Projektet riktar sig till både män och kvinnor, flickor och pojkar och syftet är 

att de alla skall ha möjlighet att skapa sig ett socialt nätverk, öva sin svenska 

och komma in i samhället. Vi ser speciellt att kvinnor som inte påbörjat sin 

SFI (då de är föräldralediga, min anm.), genom projektet får möjlighet att 

börja sin etablering och komma ut i samhället (…) Ett jämställdhetsperspektiv 

kommer att prägla utformningen av gruppaktiviteter samt de aktiviteter 

fadderfamiljerna erbjuds att göra individuellt med sina flyktingfamiljer. 

Insatserna kommer att utformas så att både kvinnor och män samt flickor och 

pojkar kan ha glädje av aktiviteterna.”  

Problemformuleringen utgår från att jämställdhet är ett kvantitativt jämställt 

deltagande mellan kvinnor och män. Kvinnorna som inte påbörjat sin SFI förväntas 

genom projektet få möjlighet att komma ut i samhället och inleda sin etablering som 

de övriga deltagarna redan har påbörjat. När det kommer till formuleringen av 

jämställdhet eller hur projektet ska utformas är detta inget som nämns, utan ”alla är 

välkomna”. Anledningen som nämns tidigare i ansökan till kvinnornas frånvaro är att 

de är föräldralediga men hur projektet ska kunna locka dem att delta i deras 

aktiviteter är outtalat.  

Det förutsätts att kvinnorna endast är hemma med sina barn under 

föräldraledigheten och att de varken kommer att lära sig svenska eller komma ut i 

samhället. Det kvantitativa jämställda deltagandet förväntas vara lösningen på deras 

integration in i det svenska samhället. Skillnad skapas både mellan målgruppens män 

och kvinnor, men även mellan det som formuleras som svenskt och det som 

formuleras som icke-svenskt. Min tolkning är att kvinnornas deltagande i projektet 

och det svenska samhället betingas och förbehåller att de deltar på ”den svenska 

jämställdhetens” kvantitativa premisser (jmf. de los Reyes, Molina & Mulinari 

2005:15).  

Av de elva ansökningarna finns två separatistiska projekt som endast riktar sig mot 

kvinnor. Även många av de andra projekten har enligt behovsanalysen sett en 

nödvändighet att rikta extra uppmärksamhet mot målgruppens kvinnor då de många 

gånger formuleras som bärare av ojämställdhet eller som offer för densamma. Av de 

elva ansökningarna finns även ett projekt som ska bedrivas på ett hem för vård eller 

boende (HVB-hem) med endast unga män. 

”Att bedriva jämställdhetsarbete på HVB med enbart killar är en utmaning.” 
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Citatet tolkar jag som dels en återkoppling till den kvantitativa jämställdhet som 

omöjliggörs i och med att målgruppen endast består av ett kön men även vilken 

grupp som förväntas ta ansvar för jämställdhet. Killarna i målgruppen formuleras 

som ojämställda genom att de är en utmaning att ta sig an men trots detta antagande 

kan deltagarna fortfarande lära sig den svenska jämställdheten. Antaganden om 

kulturella skillnader kan tänkas ligga bakom formuleringen och kanske ses dessa 

unga män som mindre jämställda än unga ”svenska” män. Det går även att tolka som 

att det skulle vara lättare att bedriva jämställdhetsarbete med en blandad målgrupp, 

då kvinnor ofta formuleras som de som har något att vinna på jämställdhet och 

därmed borde ha ett större intresse av det.  

I ett av de separatistiska projekten som enbart riktar sig mot kvinnor formuleras 

målgruppen annorlunda. Det sägs inget om utmaningar trots att de formuleras som 

en utsatt grupp. Det lyfts även vilka möjligheter som kommer att frigöras för 

kvinnorna genom deltagande i projektet samtidigt som det även argumenteras för 

den separatistiska strategin i relation till en mer kvantitativ ansats. 

”Projektet är därav inte jämställt ur ett kvantitativt perspektiv (lika många av 

varje kön, representation), men syftar i hög grad till kvalitativ jämställdhet i 

form av lika möjligheter och makt att forma samhället och sina egna liv. 

Projektet främjar jämställdhet genom att möjliggöra självstärkande 

sammanhang för en utsatt grupp. Genom att stärka denna grupp främjar 

projektet jämställdhet i samhället i övrigt.” 

 
I ansökan formuleras en önskan om lika möjligheter och makt att forma samhället 

och sina egna liv. Detta tolkar jag som den makthierarki som positionerar männen 

och kvinnorna mot varandra. Männen har redan makt och möjlighet att forma 

samhället och sina egna liv medan kvinnorna inte har det. Kvinnornas chans att få 

samma möjligheter som männen ter sig omöjligt om projektet skulle riktas mot både 

män och kvinnor. Projektet förväntas även ge ringar på vattnet och främja 

jämställdhet i samhället i övrigt. Min tolkning är att kvinnorna formuleras som offer 

för en patriarkal kultur de inte vill vara en del av, medan det svenska samhällets ideal 

och normer förväntas möta deras önskningar. Hur Maud Eduards skriver om 

hedersvåld och hur det förstår i relation till det svenska i Kroppspolitik – Om moder 

Svea och andra kvinnor, stödjer min tolkning då kvinnorna förutsätts vara offer för 

patriarkala strukturer medan männen anses vara förlorade, våldsamma och bittra. 
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Männen förutsätts vara avigt inställda till jämställdhet medan de unga kvinnorna 

förväntas längta efter ”svenska” värderingar och därmed vara mottagbara för 

jämställdhetsinsatser (Eduards 2007:62).  

 

Samtidigt som kvinnorna formuleras som offer för en patriarkal kultur de behöver 

komma bort från formuleras även kvinnorna som bärare av förändringspotential. Det 

är inte kvinnorna i sig det ojämställda problemet sitter i, utan det är i den kultur de 

kommer ifrån och männen de lever med som är egentliga bärare av problemet. 

Kvinnorna förväntas föredra den ”svenska” kulturen som konstrueras med lönearbete 

och jämställt föräldraskap. Detta kan förstås utifrån diskursen om att det svenska, 

västerländska, moderna samhället är bättre och har hunnit ”längre” än det som 

konstrueras som dess motsats – det traditionella, odemokratiska och icke-

västerländska (Larsson 2015:236, jmf Mark 2007:81f).  

 

 Jag tolkar citatet ovan som att det finns en oro att ”invandrarkvinnan” inte ska nås 

av den ”svenska jämställdheten” och detta kan förstås som en kulturrasistisk diskurs 

där jämställdhet och svenskhet definieras som norm (de los Reyes 2005:40). 

Kvinnorna skapas både i relation till det ”svenska”, till målgruppens män och till 

varandra. De förväntas ha olika möjligheter till att skapa nätverk beroende på om de 

är ensamstående eller mödrar. 

Ansökningarnas formuleringar reproducerar vilka subjektspositioner som 

målgruppen får tillgång till. De positioner målgruppen ges möjlighet att vara är 

kvinna, man och invandrare medan svensk är en subjektsposition som inte finns 

tillgänglig för dem. Dikotomier mellan man och kvinna samt invandrare och svensk 

upprätthålls (Lenz Taguchi 2009:10) Målgruppen formuleras som oförstående inför 

den svenska jämställdheten och kulturella skillnader förutsätts. Kvinnorna förväntas 

behöva något helt annat än männen för att ens kunna delta i projekten medan det för 

männens del endast handlar om ovilja att delta då projekten inte anses intressera 

dem nog.  

Målgruppens könsidentiteter cementeras i den essentiella förståelsen ansökningarna 

ger uttryck för. Att anpassa aktiviteter efter målgruppen kan enligt min mening dock 

vara positivt då strukturella förutsättningar synliggörs, men när det görs utan 
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bakgrundsanalys (t.ex. intervjuer eller enkäter med målgruppen) minimeras 

målgruppens chans att styra innehållet som sägs vara anpassat efter dem. 

Målgruppens män och kvinnor homogeniseras och deras behov förstås som något 

enhetligt för vardera grupp.  

Problematisering av makt, i synnerhet makt mellan kvinnor, brukar anses vara 

central för att kunna förverkliga feminismens emancipatoriska potential även när fler 

sociala kategorier än kön tas i beaktning (de los Reyes, Mulina & Molinari 2005:12). 

Enligt min tolkning skapas målgruppens kvinnor i relation till svenska kvinnor som 

ojämställda i behov av förståelse för den svenska jämställdheten som kommer ge dem 

möjligheten att integreras. Detta skapar skilda villkor som gör att vissa (svenska) 

kvinnor står i maktposition gentemot andra (invandrade) kvinnor men även 

målgruppens män som även de är i behov av något de inte själva är med och 

formulerar.  
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4. Jämställdhet – bara för kvinnor? 

 

I de allra flesta ansökningar ges uttryck för kvantitativt ojämställt deltagande som 

implicita problemrepresentationer. Däremot kan anledningarna till hur det 

ojämställda deltagandet förstås variera och få olika förklaringsmodeller. Något som 

dock är återkommande är hur kön konstrueras och förstås som dikotomier, där 

makten att förvalta sitt eget liv endast formuleras som männens möjlighet. 

Kvinnorna anses i många fall inte besitta denna makt själva, utan förväntas styras av 

mannen. De deltagande kvinnorna kan dock uppnå samma makt som männen och 

därmed kunna förvalta sina egna liv. Detta är dock med visst förbehåll och 

formuleras endast möjligt om de anpassar sig efter den svenska 

jämställdhetsmodellen samtidigt som de godtar att jämställdhet är något som i första 

hand angår de deltagande kvinnorna i projekten – inte männen.  

”Flickors/unga kvinnors möjligheter till deltagande vid prova-på-tillfällen och 

liknande ska särskilt beaktas och främjas. Vid planering och genomförande av 

aktiviteter ska jämställdhetsaspekter beaktas och normbrytande val 

uppmuntras”.   

Bristen på flickor/unga kvinnors möjligheter att delta är antagandet som 

problemrepresentationen vilar på. Deras deltagande ska således särskilt beaktas och 

främjas. Jämställdhetsaspekter ska även de beaktas och normbrytande val ska 

uppmuntras. Vad dessa jämställdhetsaspekter och normbrytande val innebär 

förklaras inte närmare i ansökningen men min tolkning av citatet är att kvinnorna 

ska få utrymme vid nämnda prova-på-tillfällen. Det utrymme de ska få i projektet är 

något de inte förväntas få på andra platser och kan därför anses vara normbrytande. 

Problemrepresentationen ställer inte bara de deltagande kvinnorna mot de 

deltagande männen, utan ställer även de deltagande kvinnorna mot ”den svenska 

kvinnan”. Formuleringen i ovan citat är möjlig då den tar avstamp i förståelsen om 

att den invandrade kvinnan inte har samma (eller liknande) möjligheter som den 

svenska kvinnan när det kommer till deltagande då patriarkala strukturer förväntas 

hindra henne. Ojämställdheten är något som förläggs till de deltagande kvinnorna 

medan männens roll osynliggörs.  
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Samma förklaringsmodell återfinns även i nästa projekt men med en något mer 

specifik problemrepresentation. 

”Arrangemang kommer att ske på eftermiddagar och kvällar/helger. För att 

möjliggöra kvinnors deltagande på kvällar kommer projektet arrangera 

hemtransport vid vissa arrangemang (…). ”  

 
Problemet är enligt min tolkning att det finns hinder mot jämställdhet inom olika 

kulturer som gör att kvinnor inte har samma möjligheter som målgruppens män att 

delta på kvällstid. Däremot formuleras möjlighet till transport som bärande för att 

kunna höja antalet deltagande kvinnor på kvällstid. På grund av vad (eller vem) 

kvinnorna inte kan ordna transport är oklart i ansökningen, men tillsammans med de 

andra ansökningarna formas ett diskursivt mönster. I detta mönster närmast 

omyndigförklaras kvinnorna och de förmodas ha inga (eller få) resurser att kunna 

bestämma över sina egna liv. Medan projektets inriktning och relevans för kvinnorna 

står obestridd förväntas männen både kunna ordna transport och delta förbehållslöst 

i projektet. Männen formuleras som starka, driftiga och självgående, medan 

kvinnorna formuleras som svaga, beroende och maktlösa. De befinner sig i samma 

målgrupp men behoven ser olika ut beroende om du är man eller kvinna (jmf Lenz 

Taguchi 2009:16). Jämställdhet kan här förstås som allas fysiska möjlighet att kunna 

närvara och de som inte kan är de som hamnar i fokus.  

Ett av de separatistiska projekten har en förståelse att kvinnorna behöver särskilda 

insatser som endast riktas mot dem för att kunna delta. Den separatistiska miljön 

formuleras som en av projektets styrkor. 

 

”Inom projektet görs ingen ansats att arbeta likvärdigt med män och 

kvinnor. Projektet riktar sig till kvinnor och deras barn och projektet 

kommer att bemannas (bekvinnas) av kvinnor. Att projektet erbjuder 

en könssegregerad samlingsplats anses vara en av projektets styrkor. 

Vissa av projektets deltagare skulle vara förhindrade att delta om 

mötesplatsen var öppen för alla.”  

 
Projektledarna försöker inte rätta sig efter den kvantitativa jämställdhet många av de 

övriga projekten baserar sina ansökningar på. Många av de andra projekten lägger 

mer fokus på kvinnorna och särskilda insatser krävs i vissa fall för att kvinnorna ska 
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kunna delta men i övrigt är alla välkomna. I de två separatistiska ansökningarna 

formuleras kvinnors medverkan tillsammans med män som ett problem och 

lösningen blir att endast rikta sig mot kvinnor. Problemet formuleras inte vidare och 

varför kvinnorna inte skulle kunna delta om verksamheten var öppen för alla är 

implicit. En möjlig tolkning är att kvinnorna förstås som en del av patriarkala 

strukturer som förhindrar dem. Ju mindre resurs- och maktstarka kvinnorna 

förväntas vara, desto mer stöd förväntas kvinnorna behöva. Könsseparering blir 

lösningen där makten förväntas omstruktureras och kvinnorna kan få kunskaper och 

reflektera över vilka behov de kan tänkas ha, för att i ett senare skede kunna 

formulera hur de kan tillgodose dessa behov. Detta förutsätter dock hög ambition- 

och kunskapsnivå hos ansvariga för projekten då separatistiska satsningar ofta 

ifrågasätts och kräver tydligt syfte och mål, som i sin tur skapar säkerhet för 

deltagare, ledare men även de som placeras utanför projekten (Thomsson 2005:78).  

 

Vanliga farhågor när det kommer till separatistiska satsningar som riktas mot 

kvinnor är att männen blir uteslutna och att kvinnorna isoleras. Dessa farhågor kan 

tänkas utgå från att kvinnor förväntas vara beroende av männen på grund av 

maktunderordning men det kan även tänkas finnas en rädsla för att generella 

maktkonflikter mellan kön, etnicitet och klass kan komma att lyftas och den ”svenska 

jämställdheten” kan komma att nagelfaras på ett sätt som ifrågasätter dess position 

(Thomsson 2005:82f). Jag tolkar citatet ovan som att det finns en stolthet i att 

projektet ska ”bekvinnas” och endast riktas mot kvinnor, men det kan även tänkas 

vara ett försök att föregå eventuella kritiker och visa att projektet verkligen behövs då 

mäns överordning gentemot kvinnor till och med kan utläsas i det svenska språket 

med ord som ”bemanning”. Även i den andra separatistiska ansökan finns uttryck för 

särskilda behov att tillgodose för kvinnor. 

 

”Verksamheten riktar sig enbart till kvinnor, för vi har sett ett behov 

hos kvinnorna för en sådan arena, samt ett behov av att skapa 

kontakter och nätverk vilket verksamheten kommer att erbjuda. Ett 

område där kvinnorna många gånger ligger efter männen är det 

personliga nätverkets utbredning, i och med att det är färre kvinnor 

som deltar i andra aktiviteter utanför SFI och att det i kommunen 

finns fler kvinnor som är ensamstående och är i behov av ett nätverk 
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med andra vuxna personer. Vår förhoppning är att insatserna kommer 

att påverka de kvinnor som deltar på ett positivt sätt och att projektet 

leder till att samtliga kvinnor får ett större nätverk”.   

 
Innebörden av jämställdhet formuleras ur förståelsen att kvinnor, på samma sätt som 

män, bör kunna känna sammanhang och ha nätverk (som kvinnor förväntas känna i 

kontakt med andra kvinnor). Männen förutsätts ha större tillgång till nätverk och ter 

sig mer utåtriktade och aktiva än vad kvinnorna förutsätts vara. Subjektspositionerna 

”kvinna” och ”man” skapas i dikotomi till varandra i talet om dem och vardera 

kategori fylls med betydelser (Lenz Taguchi 2009:10ff). Dessa antaganden är endast 

möjliga att formulera eftersom att det föregåtts av en diskursiv beredskap som 

förberett för formuleringens möjlighet att konstrueras (A.a.:67).  

 

Även om denna könsdikotomiserande diskurs (där kvinnor är de som behöver stöd i 

det personliga nätverkets utbredning) verkar vara den dominerande diskurs som 

uttrycks i ansökningen finns det studier som visar att sådana antaganden inte bör tas 

för givet eller göras lättvindigt då det kan skada målgruppen i stället för att styrka. 

Dessa kvinnor och bilden av dem reduceras till att vara bundna och isolerade när de i 

själva verket kan ha ett väldigt rikt socialt liv över de lokala gränserna. Listerborn 

(2013) skriver att många invandrade kvinnor har ett stort globalt nätverk av andra 

kvinnor som de ständigt håller kontakt med och hälsar på. Att positionera dessa 

kvinnor som isolerade och bundna medför risk för ytterligare stigmatisering och 

isolering i samhället menar Listerborn (2013).  

 

I citatet ovan nämns även den särskilda målgruppen ”ensamstående kvinnor”. Denna 

kan förstås som särskilt viktig på grund av synen på tvåsamhetens normativa 

funktion i samhället och kvinnans diskursiva beroende av mannen. En ensamstående 

kvinna förväntas inte ha fullt lika givande socialt nätverk som en kvinna som 

positioneras inom en (kärn)familj. Däremot formuleras lösningen på båda 

gruppernas problem på samma sätt – de behöver träffa andra kvinnor. Behovet kan 

tänkas förstärkas än mer när det kommer till kvinnor som även är mödrar. 

 

”I kommunen idag finns inga naturliga mötesplatser, utanför hemmen som 

tillhandahåller detta för nyanlända kvinnor och deras barn.  Behovet av 
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självstärkande sammanhang för nyanlända mödrar har de senaste åren 

uppmärksammats från många håll, både inom offentligheten och inom det 

civila samhället.” 

 

Behovsanalysen sägs gå flera år tillbaka, där både offentligheten och det civila 

samhället har sett att naturliga mötesplatser är något som saknas för nyanlända 

kvinnor och deras barn. Dessa naturliga mötesplatser förväntas vara självstärkande 

sammanhang för kvinnorna i målgruppen och det förutsätts att det krävs ett 

separatistiskt projekt för att uppnå det. Männens subjektsposition är oformulerad 

och kan därmed förstås som oförändrad, medan subjektspositionen ”kvinna” 

tillsammans med ”mamma” diskursivt ämnar att förändras i och med projektet (Lenz 

Taguchi 2009:10). Dessa två roller skapas på samma sätt som i tidigare citat som 

bundna och isolerade, de verkar inte ha något nätverk förutom de som befinner sig 

inom hemmets fyra väggar (jmf. Listerborn 2013). 

 

I en av de ansökningar som inte gav uttryck för ett separatistiskt tillvägagångssätt fick 

männen och kvinnorna lika mycket plats och separata insatser för de två 

könskategorierna planerades: 

”Genomföra aktiviteter (…). Diskussionsgrupper som fokuserar på 

jämställdhet. Män berättar för män. Mannens roll i familjen. Att vara man i 

Sverige. 

Genomföra aktiviteter i samverkan med Kvinnojouren: Diskussionsgrupper 

som fokuserar på kvinnors rättigheter. Skillnader mellan att vara kvinna i 

Sverige och hemlandet. För- och nackdelar. Hur gör man om maken inte är 

snäll?” 

Målgruppens män och kvinnor ställs även här i motsättning till varandra, men något 

båda grupperna behöver är information som tillhandahålls av olika svenska aktörer, 

beroende på om du förstås som man eller kvinna. De olika aktiviteterna innehåller 

olika information, baserat på vilken del av målgruppen de riktar sig till.  

Männen behöver manliga förebilder som förmedlar den svenska jämställdheten. De 

behöver även reflektera över mannens roll i familjen och hur en man är i Sverige. Jag 

tolkar denna problemformulering som möjlig genom att den utgår från att den 

svenska jämställdheten är den som ”kommit längst” och kan anses vara den 

exportvara Regeringen nämner i sin skrivelse (Regeringens skrivelse 
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1999/2000:24:1). Den utgår från att männens roll i familjen och samhället i Sverige 

är något statiskt då det är en roll alla svenska män förmodas kunna relatera till då 

subjektspositionen ”man” kan tolkas som väldigt enhetlig i formuleringen (Lenz 

Taguchi 2009:10).  

Mannens roll förmodas även se annorlunda ut i Sverige än i deltagarnas 

ursprungsländer men de behöver nu anpassa sig efter den svenska 

jämställdhetsdiskursen. Alltför stor tolerans inför skillnader skjuts åt sidan och 

integrationsinsatsen kommer att handla om att påverka attityder och värderingar hos 

målgruppen. Projektledarna positioneras som självklara svenskar medan deltagarnas 

tillgång till en ”svensk identitet” villkoras med ett godkännande av ”svenska” 

värderingar. Detta kan anses vara förvillande likt assimilationspolitiken som var 

ledande i Sverige före 1968 (SOU 2005:56:110). 

När det kommer till kvinnorna ska projektinsatserna fokusera kvinnors rättigheter 

och deltagarna ska reflektera över vilka skillnader som finns mellan att vara kvinna i 

hemlandet och i Sverige. Deltagarna behöver även reflektera kring hur de ska göra 

om ”maken inte är snäll”. Jag tolkar formuleringen som att de utgår från att 

målgruppens kvinnor saknar kunskap om vilka rättigheter de har.  Jag tolkar 

huruvida ”maken inte  är snäll” och hur kvinnorna ska hantera det dels som ett 

uttryck  för heteronormativ tvåsamhet och dels som att kvinnorna saknar verktyg och 

förståelse för hur de kan agera vid sexualiserat våld.  

Påståendet att ”maken inte är snäll” kan liknas vid sexualiserat våld kan kännas 

magstarkt, men i den patriarkala diskurs problemet formuleras inom kan det tänkas 

att tolkningen inte är alltför långsökt. Det ligger helt i linje med den samhällsdiskurs 

som syns i media där invandrare stigmatiseras som ett problem och då främst 

invandrarkvinnor som symboliserar underordning och maktlöshet (de los Reyes 

2005:42). De formuleras som bärare av patriarkala strukturer som inte finns i 

Sverige och ideal om jämställdhet och lika rättigheter kopplas samman med den 

svenska identiteten (Larsson 2015:225). ”Invandrare” framställs ofta som en grupp 

som saknar jämställdhet. Detta syns inte bara i ansökningarna, utan diskursen verkar 

även nationellt i Sverige. Ett exempel på detta är hur så kallat ”hedersvåld” ses som 
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en kulturell handling som sker i en specifik kultur i stället för uttryck för patriarkalt 

förtryck (Carbin 2010:13).  

Männen och kvinnorna skapas i dikotomi till varandra med olika behov att fylla. 

Kvinnorna ska förstå sina rättigheter, som enligt min tolkning är extra relevanta att 

ha vetskap om då männen som ”inte är snälla” finns i deras direkta närhet och är 

orsaken till att de behöver känna till sina rättigheter. Begreppet ”invandrare” 

omfattar en grupp som har blivit alltmer svåravgränsad socialt, kulturellt, 

ekonomiskt och erfarenhetsmässigt, men trots detta homogeniseras målgruppen där 

etablerade föreställningar om etnicitet verkar vara grunden (de los Reyes 2005:41). 

Skillnad skapas då inte bara mellan män och kvinnor i målgruppen, utan även mellan 

målgruppen och det svenska, där det svenska definieras som den jämställda normen. 

Min tolkning av dessa ansökningar är att kvinnorna i målgruppen formuleras både 

som de som kräver jämställdhetsinsatser, men även att det är de som är ansvariga för 

att jämställdhet ska uppnås. Genom projekten är det främst dem som behöver 

information om jämställdhet, men det är även dem som är anledningen till att 

insatserna behövs. Männen är relativt osynliga förutom i en ansökan där de finns 

behov av att både reflektera kring den svenska mansrollen och den svenska 

jämställdheten. 

Jag tolkar det som att kvinnorna implicit formuleras som offer och i dikotomi till det 

formuleras männen implicit som förövare. Dessa formuleringar riskerar att ligga till 

grund för hur projektledarna förstår deltagarna. Ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv kan dessa bakomliggande antaganden i sin tur forma verkligheten i mötet 

mellan målgrupp och arrangör. Risken finns, anser jag, att deltagarna inte ges någon 

möjlighet att själva formulera sina subjektspositioner  och kan komma att påverkas 

av formuleringarna, oavsett om de känner igen sig eller inte (jmf Lenz Taguchi 

2009:10ff).  

Språket skapar hur målgruppen uppfattar och förstår sig själva, men även hur de 

upplever och förhåller sig till varandra. Etnicitet och kön är sociala kategorier som 

samverkar, där att förstås som en ”svensk kvinna” för målgruppens kvinnor skulle 

innebära tillgång till makt att förvalta sina egna liv. Lösningen som erbjuds blir att 

anpassa sig till svenskheten där agensen finns.  
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Kvinnorna som projekten riktar sig till görs enligt min tolkning till kollektiva bärare 

av en traditionell kvinnoroll och ”den svenska” och ”den invandrade” skapas som två 

skilda kategorier som legitimeras och reproduceras. Målgruppen ställs passiva inför 

detta konstruerande, utan möjligheter att vara med och formulera innehållet. Det 

enda alternativet som finns till förfogande inom diskursen är att anpassa sig till 

rådande ordning (jmf de los Reyes 2005:42).  
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5. Avslutande diskussion 

 
 

Uppsatsens olika teman är tätt sammanlänkade och kan vara svåra att åtskilja. Detta 

tolkar jag som att förståelsen av kön och (icke)svenskhet skapas olika när det 

kommer till integration och jämställdhet, beroende på vilka antaganden som ligger 

bakom problemrepresentationerna.  

 

Löpande i ansökningarnas formuleringar skapas både de deltagande männen och 

kvinnorna, samt ”svenska” män och kvinnor som dikotomier, men det är olika yttre 

förutsättningar som är den största skillnaden i hur ”man” konstrueras gentemot hur 

”kvinna” konstrueras. Det har även olika stor betydelse för hur makten att forma sitt 

eget liv formuleras och vem eller vilka grupper som förväntas ha störst tillgång till 

det. Männen osynliggörs många gånger och jämställdhet skapas som något som 

främst berör kvinnor och kvinnors levnadsutrymme. Många gånger baseras detta på 

att målgruppens män redan förutsätts ha tillgång till de möjligheter jämställdhet 

formuleras som (d.v.s. lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället), 

samtidigt som kvinnorna förutsätts sakna detta.  Målgruppens män formuleras även 

som ointressade och oemottagbara för jämställdhetsinsatser medan målgruppens 

kvinnor formuleras som intresserade och mottagbara. 

 

Detta kan medföra att kvinnorna positioneras dels som offer för den patriarkala 

kultur de förutsätts komma från men även som bärare av förändringspotential då de 

förväntas dra vinning av det som formuleras som den svenska jämställdheten och 

vilja sälla sig till den och dess målsättningar. Den svenska jämställdheten kan förstås 

som kvantitativt jämställt deltagande i fritid- och föreningsliv samt studier och 

arbetsliv, men även lika rika personliga nätverk för både kvinnor och män. Detta 

förväntas vara något målgruppens kvinnor tidigare saknat och som de eftersträvar.  

Idén om västvärlden som modern och utvecklad ställs i relation till ”det andra” som 

skapas som traditionellt och bakåtsträvande.  

 

Min övergripande tolkning av materialet är att identiteten ”svensk” har starka 

kopplingar till att vara jämställd – eller rättare sagt att förstå sig själv som jämställd. 
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Målgruppen formuleras som ojämställda medan det i många av ansökningarna ges 

uttryck för att det inte är ett problem som finns inom det etablerade svenska 

samhället.  Jämställdhet som begrepp och dess betydelse är vida omtvistat även när 

det inte sätts i relation till integration men formuleras här som ett begrepp med 

enhetlig betydelse och med en given plats i det svenska samhället. Integration som 

begrepp formuleras i många av ansökningarna som en anpassning till det svenska 

samhället och ”svenska” värderingar. Integration verkar på så vis vara ett envägs-

projekt där endast nyanlända förväntas ha något att vinna. Kulturella skillnader 

förutsätts där den svenska kulturen formuleras som  överlägsen ”det andra”.  

 

Maktrelationer mellan hur deltagande kvinnor och deltagande män konstrueras är 

mer i fokus än de maktrelationer som skapas mellan de som förväntas integrera och 

de som förväntas integreras. Den ojämlikheten osynliggörs i stor del av 

ansökningarnas formuleringar och underordnas därmed ojämlikheten som finns 

mellan kvinnor och män. Det ”svenska” och det ”andra” separeras och målgruppen 

förväntas ha mer att vinna på insatserna än de som håller i dem. De positioneras i 

beroendeställning till det ”svenska”, men åtminstone kvinnorna förväntas kunna (och 

vilja) frigöra sig från deras tidigare subjektspositioner och omformuleras som 

jämställda och följaktligen även som ”svenska” (Lenz Taguchi 2009:10).  

 

För att kunna förändra maktstrukturer och hur de konstrueras och upprätthålls 

mellan olika sociala kategorier är det nödvändigt att formulera dessa olika kategorier. 

I detta formulerande finns risken att en redan utsatt grupp ska komma att 

stigmatiseras ytterligare och metoden motverkar då sitt syfte. Risken finns även att 

kategorierna cementeras och inte möjliggör den språkliga beredskap som krävs för 

att positioner ska kunna förskjutas och fyllas med nya komponenter.  

 

Ett intressant nästa steg med avstamp i denna uppsats vore att diskutera dessa frågor 

med deltagarna i projekten. Är det deras behov som har blivit formulerade? Känner 

de igen sig i de subjektspositioner de tillskrivs? Och hur påverkar detta deras 

handlingsutrymme?  
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Det vore även intressant att utifrån samma material göra en intersektionell analys, 

där även sociala kategorier som t.ex. ålder, plats och klass skulle ges större utrymme 

och eventuellt förändra bilden av ansökningarnas problemrepresentationer av 

jämställdhet.
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