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1. Inledning   

 

Inte sedan andra världskriget har Sverige tagit emot så många migranter och beviljat 

dem asyl som landet gör idag. Inom de närmaste åren kommer dessa människor 

behöva integreras och deras egen såväl som Sveriges framtid hänger på hur väl de 

lyckas etablera sig. Hittills har den svenska integrationen kritiserats bland annat för 

att misslyckas med en jämställd integration. Uppföljningar från 2011 vittnar om 

svårigheter för särskilt nyanlända kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Efter 

tre år i Sverige hade 50 procent av männen och endast 22 procent av kvinnorna 

förvärvsarbete. Den genomsnittliga tiden det tog för en skyddsbehövande kvinna att 

etablera sig på arbetsmarknaden var då 10 år, vilket är mer än dubbelt så lång tid som 

det tog för en skyddsbehövande man  (Dir. 2011:88).  Således finns det problem som 

hindrar kvinnor till att få en snabb och kvalitativ etablering. 

 

Sedan början av 2000-talet har immigrationsdebatter runt om i Europa gått från att 

endast beröra arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska aspekter till att även inkludera 

en kulturell dimension. Därmed har ett större fokus lagts på identiteter och  normer 

som nyckelkomponenter till en lyckad integration. En aspekt som förts fram av 

forskare är det mottagande landets syn på de nyanlända, eftersom de 

etableringsinsatser som utformas kommer baseras på denna syn som grundar sig i 

bakomliggande normer och värderingar. Forskarna Saskia Bonjour och Betty de Hart 

har genomfört en studie där de analyserat, med hjälp av ett kulturellt perspektiv, 

immigrationspolicys  i Nederländerna. De kom fram till att sådana policys både 

formar och är formade av socialt konstruerade identiteter och värderingar och drog 

slutsatsen att genus och normer spelar en avgörande roll i konstruktionen av 

kollektiva identiteter. I sin forskning diskuterar de hur män och kvinnor framställs 

som kollektiva, homogena grupper när immigrationsdebatten präglas av hur dessa 

grupper bör bete sig inom till exempel ett äktenskap eller som föräldrar. Forskarna 

beskriver även en diskursanvändning där den ”misslyckade integrationen” ofta 

skuldbelägger nyanländas familjerelationer som baseras på gruppidentiteter, snarare 

än på personers individuella egenskaper (Bonjour och de Hart, 2013: 61-62). Bonjour 
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och de Hart finner även en återkommande trend i nederländsk migrationspolicy av att 

kvinnor konstrueras som passiva, sårbara offer. Detta blir problematiskt då 

offeridentiteten signalerar ett behov av hjälp och sårbarhet, vilket legitimerar statlig 

intervention i dessa personers liv utan att de uttryckligen bett om hjälp och trots att 

det verkliga problemet inte nödvändigtvis ligger hos dem som individer (Bonjour och 

de Hart, 2013).  

 

Än så länge har lite forskning gjorts angående hur utrikes födda män framställs i olika 

migrationspolicys trots att männens identitetskonstruktioner är sammanlänkade med 

kvinnornas. Den här studiens avsikt är därför att bidra till att fylla detta forskningsgap 

och utifrån ett genusperspektiv bidra med ny kunskap om hur kvinnor och män 

framställs i den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering för nyanlända i 

Sverige.  

 

1.1. Syfte, frågeställning och metod   

En förutsättning för en jämställd integration är att statens insatser utgår från en 

könsmedveten förståelse utan könstereotypa föreställningar. Syftet med studien är 

därför att undersöka vilken syn på nyanlända män och kvinnor som finns i den 

offentliga diskursen när staten utformar etableringsinsatser med fokus på 

jämställdhet.  Studien kommer utgå från frågeställningen: Vilka egenskaper tillskrivs 

män och kvinnor i den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering i Sverige?  

 

Undersökningen är av utomvetenskaplig relevans då de identitetskonstruktioner som 

finns inbäddade i jämställdhetsdiskursen påverkar de människor som i ett senare 

skede berörs av de policys som utformats genom diskursen. Identitetskonstruktioner 

stämmer nödvändigtvis inte överens med verkligheten och därför riskerar människor 

som inte besitter de egenskaper de tros ha – i och med att de tillskrivs dessa genom 

identitetskonstruktionen – att inte få den hjälp i form av etableringsinsatser som de 

behöver. Till exempel om man ständigt utgår från att män inte är hemma med sina 

barn utan att de istället överlåter det ansvaret till sin partner, så kommer de 

hjälpinsatser som utformas för män att kretsa kring den uppfattningen. Detta kan då 
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leda till att till exempel kvinnor men inte män erbjuds att delta i etableringsinsatser på 

deltid. Etableringsinsatser baserade på könsstereotypa identitetskonstruktioner 

riskerar alltså att skapa eller reproducera ojämställdhet.  

 

Vidare så är studien även av inomvetenskaplig relevans då den bidrar till att fylla det 

forskningsgap av identitetskonstruktioner kring män inom migrationsforskning. I och 

med den socialt konstruerade dikotomin baserat på biologiskt kön är mäns och 

kvinnors identitetskonstruktioner relaterade till varandra. Identitetskonstruktioner 

kring män bidrar därför också till produktionen och upprätthållandet av patriarkala 

maktförhållanden och ojämställdhet, precis som de kring kvinnor. Det därför som det 

är lika relevant att studera synen på män som synen på kvinnor inom 

migrationsforskning.  

 

För att besvara frågeställningen genomförs studien med hjälp av diskurs- och 

genusteori samt diskursanalytiska verktyg. Diskursanalys lämpar sig väl för att 

identifiera identitetskonstruktioner i textmaterial, och genusteori tillför det 

normkritiska perspektivet som utkristalliserar vilka egenskaper som explicit och 

implicit tillskrivs män och kvinnor.   

 

1.2. Etableringsreformen  

När det talas om ”etableringsreformen” så innebär det främst lagen (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som trädde i kraft den 1 december 

2010, samt de förordningar som reglerar aktörer inom olika områden för etableringen. 

Den här undersökningen kommer fokusera på delar av de förarbeten som föranledde 

ändringen av lagen om etableringsinsatser år 2014. I avsnittet ”Material” redogör jag 

mer exakt om vilka delar jag kommer analysera och varför.  

 

Etableringsreformen föranleddes av kritik om att integrationspolicys i Sverige hade 

misslyckats och att det behövdes förändring (Cederberg, 2014: 137). Den var en av de 

största politiska reformerna som genomfördes av regeringen 2010. Målet med 

reformen var att påskynda nyanländas integrering samt förstärka arbetslinjen vilket 
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innebar stora förändringar för hur förvaltningen var organiserad (prop. 2009/10:60). 

Delar av ansvaret för etableringsåtgärderna flyttades från Sveriges kommuner till 

Arbetsförmedlingen. Målgruppen för reformen var och är än idag flyktingar, 

skyddsbehövande och anhöriga till den som ansökt om uppehållstillstånd inom två år 

efter den skyddsbehövande. Flera ändringar av lagen har skett sedan den trädde i kraft 

2010. Den lagändring som den här studien kommer fokusera på är den som 

genomfördes 2014  med syftet att påskynda nyanlända kvinnors etablering på 

arbetsmarknaden.  

 

1.2.1. Lagändring 2014   

Den 13 oktober 2011 gav regeringen i uppdrag till en särskild utredare att genomföra 

en utredning och föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända 

utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare.  Bakgrunden till direktivet baserades 

på uppföljningar som visade på kvinnors svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden, vilket ansågs problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Könsstereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt problematiserades från 

myndigheternas håll och vikten av att motarbeta strukturell diskriminering och arbeta 

för en jämställd integrering lyftes fram som högsta prioritet (Dir. 2011:88).  

 

Den statliga offentliga utredningen ”Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och 

anhöriginvandrare på arbetsmarknaden” (SOU 2012:69) leddes av departementsrådet 

Elin Landell. Utredningen ämnade belysa och förklara skillnader mellan kvinnligt och 

manligt deltagande i etableringsinsatser. Utredningens huvudfokus var att stärka 

förutsättningarna för att både fler kvinnor och män deltar i etableringsinsatser, samt 

söker och får arbete.  I utredningen redogjordes för statistik som visade på kvinnors 

underläge i förhållande till män när det kommer till etablering på den svenska 

arbetsmarknaden och slutligen föreslogs en rad lösningar för att åtgärda detta. 

Utredningen lämnades över till statsrådet Erik Ullenhag i oktober 2012 (SOU 2012:69).   

 

Den proposition som utredningen sedan resulterade i föreslog ett antal ändringar i 

lagen om etableringsinsatser. Det som främst föreslogs angående lagen om 
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etableringsinsatser var att en nyanländ inte får utan godtagbart skäl avvisa ett 

erbjudande utan att bli av med sin rätt till etableringsåtgärder. Det föreslogs även att 

etableringsplanen skulle förlängas för nyanlända som deltog i sina etableringsinsatser 

med anledning av föräldraledighet.  Lagändringarna trädde i kraft 1 augusti 2014 

(prop. 2013/14:104).   

 

1.3. Material och avgränsningar  

Syftet med den här studien är att belysa på vilket sätt nyanlända kvinnor och män 

beskrivs i den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering i Sverige. Detta är av 

intresse då de identitetskonstruktioner som formas riskerar att resultera i ojämställd 

integration då de genomsyrar de åtgärder som sedan påverkar de nyanlända.  Med 

avstamp i syftet har jag valt mitt material. Eftersom jag vill analysera den offentliga 

jämställdhetsdiskursen om etablering i Sverige har jag valt att avgränsa mig till en 

analys av offentliga dokument, författade på uppdrag av regeringen. Det jag i den här 

uppsatsen menar med det offentliga är alltså det som svenska staten utför. Eftersom jag 

vill analysera svenska statens jämställdhetsdiskurs om etablering har jag valt att 

fokusera på stommen i etableringsinsatserna – lagen (2010:197) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända. Mer specifikt kommer jag undersöka den jämställdhetsdiskurs 

som förelåg den lagändring som trädde i kraft 2014, eftersom den lagändringen är den 

senaste som gjorts, samt att den gjordes med syftet att uppnå en mer jämställd 

integration.  

 

Jag har valt att avgränsa studien till tre olika förarbeten som föranledde lagändringen. 

Dessa är direktiv 2011:88, SOU 2012:69 samt proposition 2013/14:104 som samtliga 

motiverade lagändringen. SOU:n ”Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och 

anhöriginvandrare på arbetsmarknaden” har jag valt på grund av att den offentliga 

utredningens syfte är att belysa på vilket sätt kvinnor integreras sämre än män. Jag 

intresserar mig för om även denna utredning som anammar ett 

jämställdhetsperspektiv riskerar att bidra till könsstereotypa identitetskonstruktioner 

kring kvinnor och män. Vidare har jag valt Direktiv 2011:88 ”Ökat 

arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och 



8 
 

anhöriginvandrare” och Proposition 2013/14:104 ”Insatser för vissa nyanlända 

invandrares etablering m.m.” då dessa, i likhet med SOU:n, ingår i lagstiftningskedjan 

och anammar ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Jag kommer att  analysera hela 

direktivet, kapitel sex och sju i SOU:n samt kapitel fyra, fem och tolv i propositionen. 

Jag har valt dessa kapitel eftersom de specifikt diskuterar jämställdhet.  I och med att 

det material jag valt är författat på mandat av regeringen så ger det en bra indikation 

på hur den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering i Sverige såg ut då 

lagändringen motiverades och trädde i kraft. Det är just den här diskursen jag vill 

komma åt i och med att delar av dagens etableringsinsatser bygger på den diskursen.  

 

Det går givetvis att identifiera en rad olika diskurser och normer i mitt material men i 

och med den här studiens syfte kommer jag fokusera på de identitetskonstruktioner 

som skapas kring nyanlända utrikes födda män och kvinnor. Jag kommer dessutom 

bara använda mig av skriftlig social praktik då studien hade blivit alltför omfattande 

om även tal och bilder skulle ha inkluderats.  
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2. Diskursteori som metod och teori 

 

Ordet "diskurs" kan vara något svårdefinierat då det tillskrivs olika betydelser i olika 

sammanhang. Den här studien kommer behandla diskurs som något som strukturerar 

språkanvändning inom olika områden. Till exempel används en typ av språkbruk 

inom medicinsk diskurs och en annan inom politisk diskurs. Denna språkanvändning 

etablerar i sin tur mönster för hur människan ska uppfatta och förhålla sig till olika 

fenomen (Winther Jørgensen och Philipps, 2000: 7). Diskurser är alltså att förstå som 

språkanvändning som sätter upp ramar för vad som kan sägas inom ett visst område. 

Det är dock viktigt att göra en distinktion mellan diskurs och språk – diskurser ska 

snarare ses som ramar som förser oss med information om hur något är eller bör vara 

inom olika områden (Bacchi, 1999:40). 

 

Syftet med diskursteori och diskursanalys är att bidra till en förståelse för hur 

diskursanvändning konstruerar den sociala sfären och därigenom skapar 

identitetskonstruktioner. Utgångspunkten bygger på socialkonstruktivistiska 

antaganden om att världen är socialt konstruerad och att diskurser bidrar till att 

konstruera den. Således bygger människans sätt att förhålla sig till olika fenomen på 

osynliga regler som formats genom hennes språkbruk och diskursanvändning. 

Diskurser uppstår eller bibehålls genom det sätt som människor talar eller inte talar 

om ett fenomen. När människan talar om ett fenomen bidrar hon därför aktivt till att 

återskapa eller förändra vår verklighet, istället för att ge en neutral avspegling av den 

(Winther Jørgensen och Philipps, 2000).  

 

Diskursanalys intresserar sig även för varför vissa typer av diskursbruk privilegieras 

och på så sätt ges makt att sätta upp ramar för hur människor ska förstå och bete sig i 

samhället  (Winther Jørgensen och Philipps, 2000). En diskursanalytiker skulle 

exempelvis kunna intressera sig för varför en diskursanvändning där män framställs 

som aggressiva dominerar en diskursanvändning som framställer dem som sårbara. I 

och med min studies syfte av att identifiera identitetskonstruktioner genom 
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diskursanvändning lämpar sig diskursanalys väl för min studie. I detta kapitel 

kommer jag redogöra för både teori och metod då dessa är tätt sammanlänkade inom 

diskursanalys.  

 

2.1. Laclaus och Mouffes diskursanalys   

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe behandlar samtliga sociala fenomen som 

diskursivt konstruerade. Deras definition av diskursanalys är sprungen ur olika 

idétraditioner. Först och främst anser de att språket är ett teckensystem där tecknen 

ges innebörd först när det talas eller skrivs om dem. Tecken besitter ingen objektiv 

betydelse och är inte heller konstanta. Dock så bestäms ett teckens betydelse av så 

kallade moment som låser tecknets betydelse (Bergström och Boréus, 2012: 365-366). 

Fortsättningsvis så utgår forskarna från en socialkonstruktivistisk idétradition som 

innefattar ett antagande om att språket inte återger en objektiv verklighet och att det 

inte finns någon tolkning som är mer rätt än någon annan. Det diskursiva perspektivet 

skiljer inte på idé och verklighet, utan anser att dessa två är sammanlänkade. 

Människans föreställningar och sätt att tala om ett yttre objekt bidrar till att forma 

objektet, och därför bör inte en distinktion göras mellan dessa två. Detta eftersom 

diskursanalysen är av uppfattningen att det är människans språkbruk som organiserar 

den sociala verkligheten och inte tvärtom (Bergström och Boréus, 2012: 354). 

Diskursanalysen gör alltså inte anspråk på att undersöka och beskriva en objektivt 

sann verklighet, vilket är en viktig aspekt att ha med sig under analysen.  Laclau och 

Mouffe anser även att diskurser innefattar konflikter där det råder motstridigheter när 

det kommer till innebörd av olika begrepp. Ett exempel är begreppet ”demokrati” som 

det råder ständiga diskursiva motsättningar om vad begreppet egentligen innebär 

(Bergström och Boréus, 2012: 369). Dessa motsättningar gör att konstruktionen av 

tecken, begrepp och identitet blir instabil och föränderlig. En grupp kan aldrig ges en 

stabil identitet, vilket är ett ytterligare ställningstagande om att subjekt inte formas 

essentiellt (Bergström och Boréus, 2012. 379).   

 

Istället för termen subjekt så används begreppet subjektsposition inom diskursanalysen. 

Subjektspositioner innebär ”de många olika former genom vilka individer 
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’produceras’ som sociala aktörer” (Howarth, 2007: 125). I diskurser antar alla subjekt 

olika subjektspositioner, till exempel kan ett subjekt inom en politisk diskurs anta flera 

olika subjektspositioner så som ”politiker”, ”miljöaktivist” eller ”politiskt okunnig”. 

Dessa subjektspositioner innebär en rad av regler – producerade av diskursen – som 

reglerar hur människor beter i sig i olika miljöer. Det är när dessa olika 

subjektspositioner interagerar som maktförhållanden uppstår, maktförhållanden som 

innebär möjligheter för vissa och begränsningar för andra  (Bergström och Boréus, 

2012: 371). I vissa kontexter där det råder skilda meningar går det att identifiera 

motdiskurser, det vill säga diskurser som ställer sig i motsatsförhållande till den 

rådande diskursen, och därför tillskrivs subjektet motstridiga egenskaper. I 

sammanhang där det inte finns motdiskurser betyder det att subjektspositionen inte 

står i konflikt mellan olika subjektspositioner och därmed upplevs som objektivt sann  

(Laclau och Mouffe, 2001). Det som diskursanalysen intresserar sig för är själva 

subjektspositionen som en person tillskrivs och inte subjektet i sig (Bergström och 

Boréus, 2012: 371).  Istället för att intressera sig för en person och dennes identitet och 

egenskaper så innebär en studie av subjektspositioner den identitet och egenskaper 

som diskursen konstruerar för personen (subjektet). Metoden gör inte anspråk på att 

bedöma huruvida subjektspositionen överensstämmer med verkligheten eller inte. För 

att analysera diskurser använder sig Laclau och Mouffe av en rad olika begrepp som 

analysverktyg (Bergström och Boréus, 2012: 365). Med anledning av studiens syfte 

kommer endast verktygen moment och subjektsposition användas i analysen.  

 

Laclau och Mouffe talar om samtliga subjektspositioner som relationella: ”all values 

are values of opposition and are defined only by their difference” (Laclau och Mouffe, 

2011: 106). Detta innebär att subjektspositioner eller identiteter existerar på grund av 

att de särskiljer sig från varandra. Subjektspositionen av kvinnan existerar således 

endast för att den särskiljer sig från den av mannen, och vice versa. 

 

2.2. Genusteori 

Genus innebär de socialt konstruerade idéer om femininitet och maskulinitet som 

människan konstant påverkas av. Begreppet är helt separerat från essentialistiska 
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uppfattningar om kön och har endast att göra med de idéer som människan själv har 

konstruerat.  Vissa forskare argumenterar för att genus bör ses som en grundläggande, 

allomfattande analytisk kategori i samhällsvetenskaplig forskning i och med att genus 

genomsyrar samtliga nivåer i samhället (Scott, 1986; Lazar 2007). Forskaren Michelle 

M. Lazar definierar genus på följande vis:  

From a feminist perspective, the prevailing conception of gender is understood 

as an ideological structure that divides people into two classes, men and women, 

based on hierarchical relation of domination and subordination respectivly 

(Lazar, 2007: 146). 

Lazar menar alltså att genusstrukturen skapar sociala dikotomier där kvinnor och män 

tillskrivs olika karaktärsdrag i samhället. Exakt vad som kvinnor och män tillskrivs 

kan variera mellan samhällen och över tid. Sociala relationer blir därför begränsade 

eftersom de baseras på asymmetriska betydelser av kvinnligt och manligt. Dessutom 

uppstår därmed patriarkala maktrelationer då män privilegieras som grupp när de 

tillskrivs större tillgång till den sociala-, ekonomiska- och politiska sfären än vad 

kvinnor gör (Lazar, 2007: 146).  Jag kommer använda mig av genusteori som en 

ständigt närvarande kategori, det vill säga något som genomsyrar allt material. Jag 

kommer även se genus som något relationellt där manliga och kvinnliga 

identitetskonstruktioner uppstår i relation till varandra.  

 

Studien kommer undersöka vilka genusbaserade egenskaper som tillskrivs nyanlända 

män och kvinnor i Sverige. Dessa grupper tillskrivs flera olika identitetskonstruktioner 

i egenskap av att vara till exempel invandrare, religiösa, araber eller arbetslösa.  Det 

som dock är gemensamt för alla oavsett vilken religion eller vilket land de tillhör är att 

de alla påverkas av genus i och med deras biologiska kön. I min studie kommer jag 

därför fokusera på hur de tillskrivs egenskaper baserade på omedvetna eller medvetna 

uppfattningar om genus som är inkorporerade i den svenska offentliga 

jämställdhetsdiskursen om etableringsinsatser. Det här är viktigt eftersom, som 

tidigare nämnt, genus bidrar till att upprätthålla maktrelationer så som ojämställdhet. 
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2.2.1. Genus inom diskursanalys 

Michelle M. Lazar är en forskare som använder sig både av genus och diskursteori i 

sin forskning. Hon benämner metoden Feminist Critical Discource Analysis (FCDA) 

och utgångspunkten för metoden är strävan efter social rättvisa och jämställdhet. 

Metoden kan ses som ett komplement till diskursanalys då den bygger på samma 

principer men tillför ett genusperspektiv samt betonar vikten av att analysera makt. 

Målet med FCDA är att bringa fram en djupare förståelse för de komplexa diskursiva 

mönster som producerar, bibehåller eller utmanar maktförhållanden baserade på 

genus i olika kontexter. Ordet feministisk i FCDA innebär tillförandet av perspektivet 

att många sociala praktiker som uppfattas vara neutrala i verkligheten är påverkade 

av genus. Förståelsen för detta anses inom FCDA vara nyckeln till att kunna identifiera 

och förändra den patriarkala ordningen. Lazar definierar FCDA som en slags analytisk 

aktivism, där målet är att belysa och kritisera de maktförhållanden som konstitueras 

genom diskurser genomsyrade av genus. Forskare inom FCDA delar uppfattningen 

om att rådande föreställningar om genus måste förändras substantiellt. Lazar 

argumenterar för att det finns ett behov inom kritisk diskursanalys att använda 

feministiska principer som en alltid närvarande kategori. Detta för att analysera de till 

synes neutrala och oskadliga bakomliggande värderingar utsprungna ur genus som 

genomsyrar alla sociala praktiker. Det centrala inom FCDA är att analysera och 

därigenom kritisera diskursanvändning som systematiskt privilegierar män som 

grupp och marginaliserar kvinnor som grupp (Lazar, 2007).  Antaganden och 

fördomar baserade på genus får specifika konsekvenser för både män och kvinnor i 

olika samhällen (Lazar, 2007: 142). Viktigt att poängtera här är alltså att även män 

påverkas negativt av diskurser baserade på genus då också de tillskrivs egenskaper 

endast baserat på deras kön. Genusföreställningar om kvinnor är tätt sammanlänkade 

med genusföreställningar om män (i och med den konstruerade dikotomin mellan 

kvinnor och män), varför det är av lika stor vikt att analysera hur män framställs i 

diskurser som hur kvinnor framställs. Till exempel så skulle det kunna vara så att 

uppfattningen om kvinnor som offer vilar på uppfattningen om män som förtryckande 

och våldsamma. På samma sätt skulle rådande normer (i både västerländska och icke-

västerländska samhällen), sprungna ur genus som reducerar kvinnan till att 
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exempelvis vara den hemmavarande modern,  kunna bero på uppfattningen om 

mannen som den aktive familjeförsörjaren (Bonjour och de Hart, 2013). Trots detta 

görs det inte någon betydande eller explicit forskning inom området då den 

existerande litteraturen inom genus och migration tenderar att nästan enbart fokusera 

på kvinnor (Bonjour och de Hart, 2013: 73). Forskarna Bonjour och de Hart skriver 

följande:  

There is an urgent need for students of gender to investigate and challenge these 

constructions of migrant masculinity (Bonjour och de Hart, 2013: 73). 

På grund av detta forskningsgap kommer jag i den här uppsatsen att fokusera både på 

kvinnors och mäns identitetskonstruktioner baserade på genus.  

 

2.3. Analytiskt ramverk   

Som tidigare nämnt så bidrar normer och värderingar till att forma 

immigrationspolicys. Jag kommer därför fokusera på att identifiera de bakomliggande 

normer om kön som finns i mitt material. Naturligtvis finns det oändligt många 

föreställningar och antaganden som ligger grund för de undersökta texterna, och 

därför har jag valt att endast fokusera på några. Jag kommer undersöka de normer 

som är kopplade till genus som sedan bidrar till konstruerandet av subjektspositioner 

av män och kvinnor i mitt material. I min analys kommer jag i enlighet med FCDA 

använda genus som en alltid närvarande analytisk kategori. Det innebär att jag 

genomgående kommer analysera materialet genom att identifiera de uppfattningar 

om maskulinitet och femininitet som  texterna vilar på. Jag kommer identifiera olika 

moment för att sedan sammanfatta dem till olika subjektspositioner. Den 

subjektsposition som uppstår är att anse som en sammanfattning av samtliga moment, 

eller det som det moment som är det dominerande momentet. Slutligen kommer jag 

slå ihop samtliga subjektspositioner för att se vilka identitetskonstruktioner som går 

att identifiera i materialet. Följande modell redogör för relationen mellan begreppen: 
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                                   Moment             Moment      Moment 

                                                         

Jag har läst texterna som utgör mitt material långsamt och noggrant. Under läsningen 

har jag ställt olika frågor till texten för att kunna bryta ner den. Genom att undersöka 

vilka egenskaper som det talas om (eller inte talas om) i samband med kvinnor eller 

män har jag identifierat olika moment. Moment likställs alltså med egenskaper. Om 

det till exempel talas om kvinnan som lågutbildad så tillskrivs hon momentet av att 

vara just lågutbildad, samtidigt som mannen tillskrivs ett moment av att vara högre 

utbildad än kvinnan.  Följande frågor har fungerat som analysverktyg: 

- Vilka moment tillskrivs kvinnor och män? 

- Vilka moment uppstår i texten när moment sätts i motsattsförhållande till 

varandra?  

- Vilka moment går att identifiera genom att undersöka vad som inte sägs?  

- Vilka eventuella motdiskurser går att identifiera? 

De moment och subjektspositioner som jag har identifierat kommer sammanfattas i en 

tabell.  Tabellen jag använder mig av är hämtad ur forskaren Ingrid Unemar Öst 

avhandling om utbildningens högres syften (Unemar Öst, 2009: 228). Nedan finns ett 

exempel på hur hon sammanfattade sina resultat rörande identitetsdiskursen:  

 

 

 

 

 

 

Identitets- 

konstruktion 

Subj Subj Subj 
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Analys av identitetsdiskursen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unemar Öst har här alltså identifierat olika moment: ”ansvarstagande”, 

”självkännedom” och ”tolerant”, vilka tillskrivs en student i den identitetsdiskurs hon 

analyserat. Dessa moment sammanfattas till en subjektsposition av studenten som 

”det konsensussträvande objektet”, vilket är en del av den större 

identitetskonstruktion som hon senare redogör för. På samma vis kommer jag ställa 

upp resultaten i min analys. I och med att jag använder mig av genusteori som en 

ständigt närvarande och relationell kategori identifieras momenten om maskulinitet 

och femininitet i relation till varandra. Därför kommer jag ställa upp de manliga och 

feminina momenten bredvid varandra i tabellen.   

 

2.4. Metoddiskussion   

Precis som med många andra samhällsvetenskapliga metoder innebär diskursanalys 

att det kan finnas problem med reliabiliteten i och med att tolkningarna av materialet 

upplevas som subjektiva. Risken innebär att författarens egna värderingar och åsikter 

påverkar undersökningens resultat, och att dessa skulle sett annorlunda ut om någon 

annan genomfört studien.  En studie med god reliabilitet innebär att studien ska kunna 

genomföras på samma sätt med samma resultat av någon annan (Bergström och 

Diskurs Identitetsdiskursen 

Subjektsposition Det 

konsensussträvande 

subjektet 

Moment - Ansvarstagande 

- Självkännedom 

- Tolerant 
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Boréus, 2005: 353). För att hantera det här reliabilitetsproblemet är det viktigt att en 

diskursanalytiker redovisar exakt hur en tolkning har gjorts. Det är avgörande för 

studiens legitimitet att analysen bygger på transparens och tydliga belägg genom 

argumentation. För att uppnå det här kravet refererar och tolkar jag med hjälp av citat 

från mitt material och på så sätt förklarar hur jag har tänkt genom att hänvisa till delar 

av texten.   

 

Det kan även finnas vissa validitetsproblem med en diskursanalytisk studie i och med 

att det inte finns tydliga och enkla mätkomponenter. På samma sätt som med 

reliabilitetsproblemen så är det här viktigt med transparens. Det är avgörande att 

mätverktygen är tydliga och att det presenteras noggranna förklaringar till hur 

undersökningen gått till (Bergström och Boréus, 2012: 406).  I avsnittet ”Analytiskt 

ramverk” redogör jag för den här studiens analysredskap som har utformats med hjälp 

av tidigare forskning, diskursteori, syfte och frågeställningar. Jag har valt att använda 

mig av en Laclaus och Mouffes analysverktyg då jag anser dessa vara tydliga och 

väletablerade, vilket höjer min studies validitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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3. Analys  

 

Studiens analys är indelad i fem avsnitt där sex olika subjektspositioner inom den 

dominerande jämställdhetsdiskursen kommer att presenteras. Med den dominerande 

jämställdhetsdiskursen menar jag det dominerande synsättet på kvinnor och män i 

materialet som behandlar jämställdhet. Jämställdhetsdiskursen är i sin tur indelad i 

olika delområden – ekonomi, arbetsmarknad och föräldraskap. Dessa delområden har 

jag formulerat i efterhanand med syftet att strukturera mina moment i olika kategorier. 

Jag kommer även presentera en ansats till motdiskurs till den rådande 

jämställdhetsdiskursen. De subjektspositioner jag identifierat inom områdena formar 

sedan tillsammans de identitetskonstruktioner som tillskrivs mannen och kvinnan i 

den offentliga jämställdhetsdiskursen rörande etablering. Dessa redogör jag för i det 

sammanfattande avsnittet 3.5.   

 

3.1. Ekonomi 

Det finns några dominerande konstruktioner gällande maskulinitet kopplad till 

ekonomidiskursen i materialet. Följande citat indikerar att det finns ett motstånd hos 

den nyanlände mannen att antingen medvetet eller omedvetet delge sin partner 

information om deras ekonomiska situation:  

Kommunen kan även stimulera kvinnors deltagande i insatser genom att konsekvent 

kalla både kvinnan och mannen till alla samtal som handlar om familjens ekonomiska 

situation (SOU 2012:69: 296).  

Det här betyder alltså att kvinnan hittills inte har deltagit i samtal om familjens 

ekonomi samma utsträckning som mannen har gjort. Detta kan tolkas på olika vis. Det 

skulle kunna förstås som att mannen tillbakahåller kvinnan, i och med att kommunen 

aktivt måste kalla kvinnan för att hon ska delta i samtal.  Genom den tolkningen 

framställs mannen som förtryckande. Det kan också tolkas som att kvinnan själv inte 

vill ta del av den ekonomiska situationen, utan att hon är införstådd och positiv till 

idén om att det är mannen som tar hand om ekonomin. I bägge fallen tillskrivs dock 

mannen momentet som ”familjeförsörjaren” eftersom det är han som i regel deltar vid 

samtalen om familjens ekonomiska situation. Vilket moment som kvinnan tillskrivs 
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här är dock något knepigare. Det skulle kunna röra sig om att hon är ekonomiskt 

ovetande, ekonomiskt exkluderad eller ekonomiskt ointresserad. Vilken av dessa tre 

det skulle kunna röra sig om framgår dock inte riktigt av texten. Jag har valt att 

sammanfatta dessa tre till momentet ”ekonomiskt passiv”, eftersom kvinnan i vilket 

fall beskrivs som att hon inte deltar lika aktivt i ekonomin som mannen gör.  

 

I samklang med ovanstående stycke skapas det en ytterligare bild i materialet av att 

mannen i en heterosexuell familj måste övertygas om att det är fördelaktigt att kvinnan 

arbetar. Dessutom finns en syn av att också kvinnor måste övertygas om samma 

faktum. Därmed skapas det en bild av att det finns ett motstånd hos både män och 

kvinnor mot att kvinnor jobbar:   

Erfarenheter från Oslo kommun visar vidare att enkla räkneexempel om över hur mycket 

en familj kan tjäna om båda makarna arbetar bidrar till att göra både mannen och 

kvinnan mer positivt inställda till att också kvinnan arbetar och deltar i aktiviteter som 

kan leda vidare till arbete (SOU 2012:69: 296).  

Mannen tillskrivs därmed momentet som ”tillbakahållande” eftersom han återigen 

måste övertygas om att det är gynnsamt att kvinnan jobbar. Dessutom är ovanstående 

citat intressant eftersom både kvinnan och mannen tillskrivs momentet ”negativt 

inställd till att kvinnan arbetar”. Föregående citat indikerar även att det är de 

ekonomiska incitamenten som är nyckeln till att integrera kvinnor i arbetslivet, genom 

att övertyga deras manliga omgivning om att det är en bra idé. Mannen förväntas alltså 

vara den rationelle familjefadern som hela tiden söker efter bästa möjliga ekonomiska 

utfall. Följande citat förstärker den bilden ytterligare:  

Kvinnors möjligheter att delta i t.ex. sfi och komvux-studier blir därmed beroende av hur 

angelägen mannen eller familjen anser att detta är för kvinnan. Den upplevda kostnaden 

för familjen är uppenbar (mindre tid för kvinnan att ägna sig åt arbete i hemmet, vård av 

barn eller annan familjemedlem etc.) medan nyttan kan vara svårare att se för övriga 

familjen (SOU  2012:69: 208).  

Synen på mannen som negativt inställt till kvinnans arbete och tillbakahållande 

förstärks även här, då det återigen framställs vara mannen som bestämmer över 

kvinnans deltagande i arbetskraften.   
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Något som varit återkommande i materialet är hur samhälleliga kostnader är en 

allvarlig konsekvens av misslyckad integration. Dessa kostnader uppstår i och med att 

nyanlända inte finns på arbetsmarknaden och därmed belastar samhället ekonomiskt. 

I den inledande sammanfattningen i direktivet konstateras att det behövs åtgärder för 

att integrera just kvinnor på arbetsmarknaden:  

[…] åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på 

arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare 

(Dir. 2011:88: 1).  

I ovanstående citat görs ett antagande om att dessa kvinnor idag inte finns på 

arbetsmarknaden, åtminstone inte i den utsträckning som är önskvärd, vilket är ett 

problem som behöver åtgärdas. Direktivet betonar den ekonomiska vinningen i att 

integrera nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden eftersom de annars kommer bli en 

ekonomisk börda för samhället: 

Lågt arbetskraftsdeltagande medför samhällsekonomiska kostnader och ökade utgifter 

för både stat och kommun (Dir 2011:88: 6). 

Syftet med integrationen beskrivs alltså vara att undvika höga kostnader för samhället 

och delaktighet i ekonomin anses vara av vikt. I och med sin arbetslösa status ses den 

utrikes födda kvinnan som en kostnad för samhället. Mannen däremot diskuteras inte 

explicit. I och med att det endast förs en diskussion kring kvinnans frånvaro på 

arbetsmarknaden kan vi anta att problemet med arbetslöshet inte är lika stort för den 

utrikes födda mannen som för den utrikes födda kvinnan. Eftersom 

identitetskonstruktionen är relationell finns det alltså här en syn av att mannen inte är 

en kostnad för samhället, i alla fall inte en lika stor kostnad som kvinnan.    Kvinnan 

tillskrivs därför momentet av att vara en ”samhällskostnad”.  

 

Mannen tillskrivs moment rörande ekonomi genom till synes könsneutrala termer. Ett 

exempel är följande: 

I synnerhet kvinnor som invandrar som anhöriga riskerar att hamna i både ett 

ekonomiskt och socialt beroendeförhållande till sin anknytningsperson. […] Det är 

därför centralt att kvinnor och män kan delta i etableringsinsatser på samma villkor, samt 

att erbjudandet om insatser även når hemmavarande kvinnor som för tillfället försörjs 

av en anhörig (SOU 2012:69: 272). 
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Vad som är intressant i ovanstående citat är hur kvinnan behandlas explicit, medan 

mannen behandlas implicit. Både genom användandet av de till synes neutrala orden 

”anknytningsperson” och ”försörjs av en anhörig” åsyftas i det här fallet egentligen en 

man. Detta kan vi anta då texterna hänvisar till statistik där majoriteten av de som är  

anknytningspersoner eller har arbete är män. Detta betyder att det som till synes är 

könsneutralt i verkliga fallet syftar till mannen och bidrar till identitetskonstruktionen 

av honom. Här tillskrivs mannen moment som ”anknytningsperson” och ”försörjare”. 

När det kommer till kvinnan varnas det istället för att hon riskerar att befinna sig i 

riskzonen till att bli ekonomiskt beroende av sin anknytningsperson, alltså mannen. 

Synen på relationen mellan kvinnan och mannen är här hierarkisk i och med att 

kvinnan framställs som ekonomiskt beroende av mannen.  

 

Jag har sammanfattat momenten i nedanstående tabell. I den ekonomiska diskursen i 

mitt material tillskrivs mannen momenten ”anknytningsperson”, ”försörjare”, 

”tillbakahållande” (av kvinnan) samt ”negativt inställd till att kvinnan arbetar”. 

Kvinnan tillskrivs momenten ”samhällskostnad”, ”ekonomiskt beroende”, 

”ekonomiskt passiv” samt ”negativt inställd till att kvinnan arbetar”. Vad som är 

intressant här är att mannen och kvinnan delar ett moment. Dock så resulterar 

momentet i olika subjektspositioner för parterna. För mannens del så resulterar detta, 

i kombination med de tidigare momenten, i att han tillskrivs subjektspositionen 

”familjeförsörjare” eftersom han är den arbetande patriarken som har hand om 

familjeekonomin.  Kvinnan däremot, som tidigare tillskrivits moment som 

”ekonomiskt passiv” och ”ekonomiskt beroende” ges en subjektsposition av att vara 

en ”en kostnad för samhället”. Hon är framför allt en kostnad för samhället i och med 

att hon inte aktivt söker jobb på grund av att hon inte kan, får eller vill.  

  

Diskurs: Ekonomidiskurs Kvinnan Mannen  

Subjektsposition En kostnad för samhället Familjeförsörjaren 

Moment - Samhällskostnad 

- Ekonomiskt passiv  

- Anknytningsperson 

- Försörjare   

- Tillbakahållande 



22 
 

- Ekonomiskt 

beroende  

- Negativt inställd 

till att kvinnan 

arbetar 

 

- Negativt inställd till 

att kvinnan arbetar 

 

 

 

3.2. Arbetsmarknad  

I följande avsnitt har jag identifierat en rad moment tillskrivna män och kvinnor som 

är kopplade till arbetsmarknad. Eftersom utredarna likställer integration med 

deltagande i arbetskraften är det här området centralt i min analys. Som tidigare 

nämnt så beskriver Bonjour och de Hart i sin forskning att den nyanlända kvinnan ofta 

porträtteras som ett passivt och sårbart offer i immigrationspolicys och att hon har 

svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Även i mitt material finns tendenser till 

en liknande reducering av den utrikes födda kvinnan då hon framställs som mer 

begränsad än mannen. I direktivet beskrivs kvinnan som svårintegrerad och 

långtidsarbetslös:  

Den långsamma etableringstakten bland nyanlända utrikes födda kvinnor och 

anhöriginvandrare innebär att många kan fastna i långtidsarbetslöshet och i en långvarig 

ekonomiskt utsatt situation. Integrationen i det svenska samhället försvåras (Dir 2011:88: 

6).  

Alltså tillskrivs den utrikes födda kvinnan moment som är kopplade till 

arbetsmarknadsmässig passivitet och utsatthet, i likhet med hur hon beskrevs i 

Bonjour och de Harts forskning. Precis som i ekonomidiskursen tillskrivs hon även 

momentet som ekonomiskt utsatt på grund av sin långtidsarbetslöshet.  

 

Vid ett flertal gånger likställs kvinnan som individ med sin utsatta situation. Direktivet 

skriver följande:  

[…] nyanlända utrikes födda kvinnor i många avseenden har sämre förutsättningar för 

etablering på arbetsmarknaden än nyanlända män. Kvinnorna har lägre utbildningsnivå, 
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mindre arbetslivserfarenhet och sämre hälsa. Kvinnor tar också det största ansvaret för 

hem- och familjeliv […] (Dir. 2011:88: 6).   

I ovanstående citat beskrivs kvinnor som att de har sämre förutsättningar än vad män 

har. På samma sätt beskrivs kvinnan upprepade gånger som att hon saknar möjlighet 

att delta i etableringsinsatser. Sedan redogörs för de förutsättningar som anses vara 

begränsande; hennes låga utbildning, dåliga hälsa och ansvar för barnomsorg. I och 

med att varken mäns förutsättningar eller samhällets strukturer diskuteras så likställs 

kvinnan med sina dåliga förutsättningar, det är alltså hon som bär på dem snarare än 

att hon har tillskrivits dem. Hon beskrivs som att det är hon som är svårintegrerad, 

snarare än att hon befinner sig i ett samhälle som begränsar henne. Detta gör att hon i 

materialet upplevs som mer svårintegrerad än mannen.  Kvinnan framställs  därmed 

som underlägsen mannen i och med att hon är svårare att integrera än mannen och 

hon ställs dessutom som ansvarig för att förändra den situationen. Ansvaret läggs 

alltså på individen snarare än på de orsaker som påverkar individen. Påståenden som 

att ”kvinnorna inte deltar i tillräcklig omfattning” (Dir. 2011:88: 7), eller ”det tar 

betydligt längre tid för nyanlända kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden än 

män” (Dir. 2011: 5), är vanligt förekommande i direktivet och spär på beskrivningen 

om den nyanlända kvinnan som svårare att integrera än mannen.  

 

Kapitel sex i SOU:n behandlar förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetskraften 

bland nyanlända kvinnor och män. I kapitlet diskuteras utförligt om att en lyckad 

integrering både handlar om vad de nyanlända vill och vad de kan. Emellertid när det 

kommer till nyanlända kvinnors förutsättningar handlar det även om vad hennes 

familj anser: 

En principiellt positiv inställning till förvärvsarbete är en förutsättning för att en person 

ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Även inställningen hos familjen spelar 

in – en kvinna vars familj förväntar sig att hon är hemma är sannolikt även själv mindre 

positiv till att arbeta och delta i insatser (SOU  2012:69: 194). 

Här blir det intressant att analysera vad som uttrycks implicit och hur mannen 

framställs. Kvinnans familj (förmodligen främst kvinnans far eller eventuella make) 

porträtteras som kontrollerande och negativt inställd till henne som aktiv på 

arbetsmarknaden. Dessutom beskrivs det som att familjens åsikter kring kvinnans 
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arbetsmarknadsdeltagande även gör att kvinnan själv blir mer negativt inställd till att 

söka arbete.  Här framställs det som att kvinnan både inte kan (i och med att familjen 

förväntar sig att hon är hemma), och att hon inte vill (i och med att hon själv påverkas 

av familjens förväntningar) delta på arbetsmarknaden. Detta gör att både kvinnan och 

mannen tillskrivs samma moment som i ekonomidiskursen, det vill säga ”negativt 

inställd till att kvinnan arbetar”.  

 

Ett ytterligare exempel av detta är när det i SOU:n med hjälp av statistik byggs upp en 

bild av invandrarkvinnan som främst anhöriginvandrare med svårigheter att komma 

in på arbetsmarknaden:  

Utredningen bedömer att cirka 11 000 personer per år kommer ha behov av att delta i 

introduktionsgarantin under det första året i Sverige (avsnitt 8.4.1). Majoriteten, cirka 

8500 personer, av dessa beräknas vara kvinnor. Detta beror på att det är fler kvinnor än 

män som invandrar till Sverige som övriginvandrare, samt att kvinnor i genomsnitt 

möter större svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden (SOU 2012:69: 279). 

Här finns en tydlig språkanvändning där problemet främst anses ligga hos kvinnan, 

det är hon som inte arbetar, det är hon som är hemma med barnen och det är hon som 

inte har tillräckligt med utbildning. Här tillskrivs hon återigen momentet 

”svårintegrerad”. I förhållande till kvinnan som svårintegrerad diskuteras inte 

mannen explicit. Med hjälp av det relationella genusperspektivet och analytiska 

frågan om vad som sägs implicit så kan vi identifiera de moment han tillskrivs genom 

att jämföras med kvinnan. När kvinnan beskrivs som lågutbildad och i behov av att 

förändra sig, lämnar det till oss att tolka mannens situation som högre utbildad och 

det som kvinnan borde sträva efter att uppnå. Även om han inte uttryckligen beskrivs 

som ett ideal så framställs han, i relation till kvinnan, att i vilket fall befinna sig i en 

mer eftersträvansvärd situation än vad kvinnan gör då hans situation inte 

problematiseras på samma sätt. Här kan vi alltså återigen identifiera en hierarkisk 

relation mellan kvinnan och mannen, kvinnan beskrivs som underlägsen mannen och 

därmed tillskrivs han momentet ”överlägsen”.   
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Motivation är något som diskuteras i materialet som en nyckel till att få in nyanlända 

på arbetsmarknaden. Kvinnor och mäns motivation jämförs, där kvinnor anses vara 

betydligt mindre motiverade än män:  

[Arbetsförmedlingen] ombads istället ge sin bedömning av vad det beror på att utrikes 

födda kvinnor har en betydligt lägre sysselsättning än utrikes födda män. Låg motivation 

att arbeta angavs då av var fjärde arbetsförmedlare som en av de tre viktigaste orsakerna. 

[…] Utrikes födda anger också oftare att de upplever ett socialt tryck att arbeta än vad 

inrikes födda gör. Detta är särskilt tydligt bland utomeuropeiskt födda män där sju av 

tio anger att det är mycket viktigt för anhöriga och vänner att de har ett arbete, vilket kan 

jämföras med fyra av tio kvinnor födda utanför Europa (SOU  2012:69: 195). 

I och med att Arbetsförmedlingen bedömer att anledningen till att färre utrikes födda 

kvinnor arbetar än utrikes födda män är låg motivation hos kvinnor, måste det alltså 

betyda att motivationen är högre hos män. Kvinnan tillskrivs genom citatet ett 

moment av att vara ointresserad av arbete (vilket faller in under momentet ”negativ 

till att kvinnan arbetar”), och mannen ett moment av att vara ”motiverad till arbete”. 

Senare i SOU:n hänvisas det dock till att ett fåtal studier har påvisat att de utrikes födda 

kvinnor som Arbetsförmedlingen inte möter, det vill säga de som inte aktivt söker 

arbete, principiellt sett är positiva till att arbeta (SOU  2012:69: 196). Detta blir då en 

ansats till motdiskurs till uppfattningen om kvinnan som negativt inställd till att 

arbeta. Dock framgår det inte varför dessa kvinnor inte söker arbete.  I och med att 

detta endast behandlas i en mening i materialet anser jag det inte heller vara tillräckligt 

diskuterat för att resultera i slutsatsen att kvinnan tillskrivs ett ytterligare moment.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kvinnan här tillskrivs momenten 

”svårintegrerad”, ”långtidsarbetslös”, ”lågutbildad”,  ”underlägsen mannen” och 

”negativt inställd till att kvinnan arbetar” Vi kan sammanfatta dessa moment till en 

subjektsposition som ”den svårintegrerade kvinnan”. På samma sätt tillskrivs mannen 

i relation till kvinnan subjektspositionen  ”den eftersträvansvärda mannen” genom 

moment som ”överlägsen kvinnan”, ”högre utbildad”, ”eftersträvansvärd”, 

”motiverad till arbete” och ”negativt inställd till att kvinnan arbetar”.  Jag har 

sammanfattat resultaten i följande tabell: 
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Diskurs: 

Arbetsmarknadsdiskurs 

Kvinnan Mannen  

Subjektsposition Den svårintegrerade 

kvinnan 

Den eftersträvansvärda 

mannen 

Moment - Svårintegrerad  

- Långtidsarbetslös 

- Lågutbildad 

- Underlägsen 

mannen 

- Negativt inställd 

till att kvinnan 

arbetar 

- Eftersträvansvärd 

- Högre utbildad  

- Överlägsen 

kvinnan 

- Motiverad till 

arbete 

- Negativt inställd 

till att kvinnan 

arbetar 

 

 

 

3.3. Föräldraskap   

I detta avsnitt identifierar jag hur kvinnan och mannen framställs när det talas om 

föräldraskap. Jag har valt föräldraskap som ett delområde eftersom det i samtligt 

material ges ett stort utrymme för att diskutera just föräldraskap då det framställs som 

en viktig komponent för att uppnå jämställdhet. Speciellt propositionen behandlar 

ämnet och därför är många av nedanstående citat tagna ur det materialet. Dock finner 

jag ingen större skillnad mellan den syn som finns i propositionen med den i direktivet 

och SOU:n.  

 

I materialet framställs mödrar och fäder på könsstereotypa sätt. Kvinnan beskrivs som 

den som stannar hemma med barnen och mannen som den som inte är en närvarande 

förälder. I och med att kvinnan har ansvaret för barnen begränsar det hennes 

arbetsdeltagande.  

Nedanstående citat är taget ur ett stycke som diskuterar fördelarna med att acceptera 

att en person ska kunna delta i etableringsinsatser på deltid då denne är föräldraledig:  
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En övervägande majoritet av etableringsplanerna är i dag på heltid. Det är i huvudsak 

kvinnor som deltar i etableringsinsatser på deltid vilket innebär att förslaget om förlängd 

etableringsplan får positiva konsekvenser i första hand för kvinnor (prop. 2013/14:104: 

42). 

Här framgår det att en av fördelarna med förslaget om deltidsdeltagande för 

föräldralediga är att det kommer gynna specifikt kvinnor. Det är alltså kvinnan som 

är föräldraledig, inte mannen. Varför propositionen anser att detta skulle gynna i 

synnerhet kvinnor måste antas vara på grund av att kvinnor då kommer kunna 

kombinera deltagande i etableringsinsatser med att vara hemma med barnen. I och 

med att det inte lyfts fram att detta även gynnar män och deras möjlighet att vara 

hemma med barnen, kan citatet tolkas som att det är främst kvinnan som är hemma 

och fortsättningsvis kommer vara hemma med barnen. Hon tillskrivs därför 

momenten ”hemmavarande” och ”ansvarig för barnomsorg”. Detta förstärks 

ytterligare genom nedanstående citat:  

Arbetsförmedlingen och Statskontoret påtalar att det huvudsakliga skälet till att nyanlända 

kvinnor är föräldralediga från etableringsplanen är avsaknad av barnomsorg. Även 

Landsorganisationen i Sverige påpekar att bristande tillgång till förskola utgör ett hinder 

för i synnerhet kvinnors deltagande i etableringsinsatser (prop. 2013/14:104: 42). 

Här talas det alltså återigen om kvinnan som ansvarig för barnen och att hennes 

etablering begränsas i och med det, vilket ytterligare förstärker ovanstående moment. 

I och med att mannen inte diskuteras i relation till att vara förälder eller som ansvarig 

för sina barn så tillskrivs han momentet ”frånvarande”. Dock tas följande upp i 

propositionen i samband med ovanstående citat: 

Förslaget ger emellertid utrymme för en större flexibilitet för båda föräldrarna att 

kombinera etableringsinsatser med vård av barn utan att deltagande på deltid minskar 

den effektiva tiden i etableringsinsatser. Det kan underlätta för föräldrarna att i större 

omfattning ta ett gemensamt ansvar för barnen (prop. 2013/14:104: 42).  

Här görs alltså en ansats till att betona båda föräldrarnas ansvar när det kommer till 

barnomsorg, vilket i sin tur ska ge möjlighet för båda föräldrarna att delta i 

etableringsinsatser. Detta tolkar jag som ett försök av till att förändra 

jämställdhetsdiskursen till att bli mer könsmedveten, något som jag behandlar 

närmare i det senare avsnittet ”Motdiskurs”. Dock gör inte det här någon skillnad för 

de moment och subjektspositioner som  föräldrarna tillskrivs. I och med att det talas 
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om att det nya förslaget förväntas ge större flexibilitet för föräldrar att ta gemensamt 

ansvar för barnen, betyder det att det tidigare inte har funnits lika stor flexibilitet för 

det. Alltså beskrivs ansvaret för barnen som att det tidigare varit (och är för 

närvarande) ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. I och med den tidigare 

beskrivning av kvinnan som hemmavarande med barnen och mannen som 

frånvarande, så förändras inte diskursanvändningen och därför förändrar heller det 

här citatet den tidigare synen på kvinnor och män.  

 

En aspekt som presenteras vara av vikt för jämställdheten är att utvecklad offentlig 

barnomsorg kommer hjälpa kvinnor in i arbetslivet. I dagsläget anses kvinnan vara 

begränsad i miljöer där det inte finns förskolor tillgängligt. Kvinnan beskrivs därmed 

som den ”begränsade modern”, då hon anses vara den som i en familj tar hand om 

barnen och därför drabbas hårdast om det inte finns barnomsorg:  

Därför kan väntan på förskoleplats […] utgöra en risk för uppskjuten 

arbetsmarknadsetablering som huvudsakligen drabbar kvinnor. Regeringen framförde i 

budgetpropositionen 2012 att den kommer se över vilka ytterligare åtgärder eller 

incitament som kan riktas mot kommunerna för att fler ska erbjuda förskoleplats i tid 

(Dir. 2011: 8). 

Lösningen för att integrera kvinnan i arbetsmarknaden anses alltså vara att öka antalet 

förskoleplatser. I och med att ingen annan lösning som är kopplad till andra aspekter 

än att kvinnan förväntas ta hand om barnen föreslås så reduceras hon till sin roll som 

moder och ansvarig för barnen, och utefter den fördomen utformas sedan lösningar. 

Även om syftet är att få ut kvinnan i arbetslivet så kopplas hon fortfarande samman 

med bilden av henne som den ensamt primära föräldern.  

 

I direktivet skrivs det om att det måste vidtas åtgärder så att föräldrarna kan 

”kombinera föräldraskap och deltagande i etableringsinsatser” (Dir.2011:88: 8). Vad 

som är viktigt är dock att ställa sig frågan angående vad som inte sägs. I och med vad 

som tidigare konstaterats angående att det är kvinnor som stannar hemma med 

barnen, kan vi tolka det här som att vad som egentligen menas är att kvinnan ska ha 

möjlighet att kombinera föräldraskap och etableringsinsatser. Detta eftersom, som 

tidigare presenterat i det här avsnittet, mannen inte är hemma med sina barn. I och 
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med att det uttalade syftet med integrationen är att få ut de nyanlända på 

arbetsmarknaden verkar det dessutom föga troligt att syftet med förslaget är att män 

ska gå ner i arbetsdeltagande och stanna hemma med sina barn. Så trots detta till synes 

könsneutrala citat så tillskrivs alltså kvinnan återigen momentet ”hemmavarande” och 

mannen momentet  ”frånvarande”.   

 

På samma sätt som i föregående avsnitt har jag sammanfattat resultaten i 

nedanstående tabell. Kvinnan tillskrivs moment som ”hemmavarande”, ”ansvarig för 

barnomsorg” och den ”begränsade modern” som vi kan sammanfatta till 

subjektspositionen ”primär förälder”. Mannen tillskrivs istället subjektspositionen 

”sekundär förälder” genom moment som ”frånvarande” och ”ej ansvarig för 

barnomsorg”. 

 

Diskurs: 

Föräldraskapsdiskurs 

Kvinnan Mannen  

Subjektsposition Primär förälder Sekundär förälder 

Moment - Hemmavarande 

- Ansvarig för 

barnomsorg 

- Begränsade 

modern 

- Frånvarande 

- Ej ansvarig för 

barnomsorg 

 

 

3.4. Motdiskurs  

I mitt material har jag analyserat den dominerande jämställdhetsdiskursen, alltså det 

dominerade synsättet på jämställdhet i mitt material.  Precis som forskarna jag 

presenterade i teoriavsnittet har jag funnit resultat att kvinnor och män framställs på 

könsstereotypa sätt. Dock finns det tendenser till att vilja bryta den rådande trenden.  

I direktivet diskuteras rollen av destruktiva strukturer och normer:  

Orsaker till den bristande arbetsmarknadsetableringen tycks finnas både i individens 

förutsättningar och i de strukturer som präglar de system som de möter […] 

Förväntningarna på kvinnors aktivitet är låga från myndigheternas håll och de insatser 
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som erbjuds kvinnorna utgår också ofta från stereotypa föreställningar om kön och 

etnicitet (Dir. 2011:88: 6).  

”De strukturer som präglar de system de möter” är att förstå som de normer och 

fördomar som finns i samhället. Ur ett genusperspektiv är det här alltså ett viktigt 

erkännande som bör vara ständigt närvarande i undersökningar och utredningar. 

Direktivet erkänner även att normer baserade på ojämställda strukturer finns 

inkorporerade i svenska myndigheter och deras agerande. I SOU:n beskriver 

utredarna det som att det finns en risk för att könsstereotypa föreställningar hos de 

handläggare som tillhandahåller etaberingsinsatser gör att kvinnor och män 

behandlas olika  (SOU  2012:69: 195).  

 

Det lyfts även fram en vilja av att inte behandla invandrare efter kollektiva 

subjektspositioner som baseras på fördomar:  

För att nyanlända ska erbjudas ett relevant och individualiserat stöd för etablering är det 

viktigt att matchningen av insatser tar sin utgångspunkt i den enskilda individens 

faktiska behov och förutsättningar och inte påverkas av könsstereotypa föreställningar 

om kvinnor och män (SOU 2012: 297). 

SOU:n skriver alltså om vikten av att erbjuda stöd genom att identifiera varje individs 

personliga förutsättningar, vilket måste ses som ett initiativ till att tänka bortom 

fördomar baserade på könsstereotypa maktstrukturer.   

 

Varför jag anser att det är en motdiskurs är för att det finns en vilja till att 

problematisera och förändra könsstereotypa synsätt. I resten av materialet finns dock 

inte den här diskursen representerad. Motdiskursen diskuteras endast i ett kapitel i 

SOU:n där män och kvinnor inte beskrivs genom motdiskursen och därför har jag inte 

kunnat identifiera några moment och subjektspositioner genom den. Därför anser jag 

detta endast vara en ansats till motdiskurs som utmanar den rådande 

jämställdhetsdiskursen.  Även om motdiskursen i det här fallet inte förändrar de 

subjektspositioner som män och kvinnor tillskrivs, så skulle den kunna göra det i ett 

senare skede. Om motdiskursen gavs mer plats och diskuterades mer ingående kring 

män och kvinnor skulle den kunna konkurrera med den rådande 

jämställdhetsdiskursen och förändra de nuvarande identitetskonstruktionerna. 
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3.5. Sammanfattande identitetskonstruktioner  

Den här studien har utgått från följande frågeställning: Vilka egenskaper tillskrivs män 

och kvinnor i den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering i Sverige? För att besvara 

min frågeställning har jag med hjälp av diskurs- och genusteori samt Laclaus och 

Mouffes diskursanalytiska verktyg moment och subjektsposition identifierat 

kvinnliga och manliga subjektspositioner. Det är dessa subjektspositioner som 

tillsammans formar de identitetskonstruktioner baserade på moment som mitt mål var 

att undersöka.  

 

Genom att i den dominerande jämställdhetsdiskursen dela in moment i tre olika 

delområden – ekonomi, arbetsmarknad och föräldraskap – har jag identifierat sex olika 

subjektspositioner som tillsammans formar olika två identitetskonstruktioner, en för 

den utrikes födda kvinnan och en för den utrikes födda mannen. Även om dessa 

subjektspositioner är identifierade inom olika områden så är de tätt sammanlänkade. 

Jag har funnit tre olika dominerande subjektspositioner för utrikes födda män i mitt 

material. Dessa är ”familjeförsörjaren”, ”den eftersträvansvärde mannen” och ”den 

sekundära föräldern”. Mannens identitetskonstruktion innefattar alltså en bild av 

mannen som den aktive försörjaren som är motiverad till arbete och söker efter bästa 

ekonomiska utfall för sig själv och sin familj. Samtidigt är han negativt inställd till att 

hans kvinnliga partner/syster/mor arbetar. Den främsta orsaken till hans negativa 

inställning presenteras i materialet vara för att kvinnans arbete inte kommer gynna 

familjen ekonomiskt.  Mannen framställs också vara en sekundär och frånvarande 

förälder i och med att han inte anses vara ansvarig för barnomsorg.   

 

För utrikes födda kvinnor har jag funnit följande subjektspositioner: ”en kostnad för 

samhället”, ”den svårintegrerade kvinnan” samt ”den primära föräldern”. Hon ges 

alltså en liknande identitetskonstruktion till den som Bonjour och de Hart 

presenterade i sin forskning, den av att vara passiv och sårbar.  I och med att hon är 

huvudansvarig för sina barn, lågutbildad och omotiverad så innebär det även att hon 

är mer svårintegrerad än mannen och därför är en kostnad för samhället. I hennes 

identitetskonstruktion ingår det även rollen som den primära föräldern, vilket innebär 
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att det finns en uppfattning om att det är hon som är hemma med barnen och ansvarig 

för deras omsorg.   
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4. Avslutande diskussion 

 

Allt för ofta reduceras jämställdhet till att ses som en kvinnofråga.  Trots att män 

påverkas precis lika mycket av genusfiltrerade normer så framställs ojämställdhet som 

något som är problematiskt för endast kvinnor. Inte minst när det kommer till 

integrationsfrågor märks detta tydligt, då det forskas nästan enbart om synen på 

invandrarkvinnor inom migrationsforskning. De etableringsinsatser som idag erbjuds 

nyanlända i Sverige har till stor del misslyckats med en jämställd integration. Den här 

studien har därför undersökt hur både män och kvinnor framställs i de textmaterial 

som har föranlett de etableringsinsatser som finns idag, då dessa 

identitetskonstruktioner skulle kunna vara en av anledningarna till ojämställd 

integration.  Resultaten tyder på att det finns en könsstereotyp syn i den offentliga 

jämställdhetsdiskursen om etablering, men att det också finns en vilja till att förändra 

den.  

 

Den identitetskonstruktion som formas kring mannen uppstår i många fall genom att 

tala om det kvinnan inte är. Hon jämförs ständigt (men inte nödvändigtvis explicit) 

med mannen och hans situation. Hon har det svårare eller är lägre utbildad. Än vem 

då? Jo, mannen. Det är detta som gjort att en del av mannens identitetskonstruktion 

handlar om att han är en eftersträvansvärd förebild för kvinnan. I just det här fallet 

framställs alltså den utrikes födda mannen som överlägsen den utrikes födda kvinnan. 

En intressant reflektion i det här fallet är om jag istället hade analyserat de 

identitetskonstruktioner som uppstår i en diskurs där den utrikes födda mannen ställs 

emot den inrikes födda mannen. I det fallet skulle förmodligen den utrikes födda 

mannen beskrivas som underlägsen den inrikes födda och då skulle istället vara den 

utrikes födda mannen som vore den underlägsne som är i behov av att förändra sig. 

Det här är alltså ett exempel på hur relationell genusteori fungerar där 

identitetskonstruktioner uppstår i relation till varandra och varför det blir en 

ofullständig analys när forskning om identitetskonstruktioner endast görs av den ena 

parten i en specifik kontext.  I en fortsatt studie skulle det vara intressant att applicera 

ett intersektionellt perspektiv och studera hur exempelvis kristna utrikes födda 
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migranter jämförs med muslimska utrikes födda migranter, eftersom det skulle tillföra 

ytterligare subjektspositioner.     

 

Jag är medveten om att det säkerligen finns många som ifrågasätter mitt 

problematiserande av vissa identitetskonstruktioner eftersom dessa helt enkelt ses 

som verklighetsbeskrivningar. Utrikes födda kvinnor är lågutbildade, har sämre hälsa 

och män utgör en mindre del av arbetskraften än män. På samma sätt är utrikes födda 

män inte hemma med sina barn i samma utsträckning som kvinnor är. Detta är 

ingenting jag motsätter mig. Däremot ifrågasätter jag hur vi använder oss av de här så 

kallade verklighetsbeskrivningarna. Om vi alltid talar om män som frånvarande fäder 

kommer vi också behandla dem och utforma lösningar därefter, även om de från 

början inte var frånvarande fäder. Detta begränsar lösningarnas effektivitet. Om vi 

istället för att belysa de problem och begränsningar som finns också uppmärksammar 

potentiella lösningar och istället beskriver den situation som vi skulle vilja uppnå, kan 

lösningarna blir mer gynnsamma. Istället för att beskriva mannen som den 

frånvarande och sekundära föräldern, finns det en poäng i att tala om honom på det 

sätt som vi önskar att han vore, som exempelvis en närvarande förälder. På samma 

sätt finns en risk för att beskrivningen av kvinnan som hemmavarande och ansvarig 

för barnomsorg begränsar mer än hjälper henne, oavsett om beskrivningen är sann 

eller inte. Detta eftersom de hjälpinsatser riktade mot henne kommer baseras på de 

behov hon tros ha – uppfattningar som beslutsfattare och utredare kan ha baserat på 

statistik, men också fördomar.  Vi kan ta frågan om föräldraledighet som exempel. 

SOU:n presenterar hur socialtjänst- och arbetsmarknadshandläggare förväntar sig 

lägre aktivitet från kvinnor än män (SOU 2012: 256). Detta beror förmodligen på den 

rådande identitetskonstruktionen av kvinnan som svårintegrerad och negativt inställd 

till arbete. Handläggare riskerar alltså att ta för givet att kvinnorna vill delta i 

etableringsinsatser på deltid eftersom de förmodligen har barn och har huvudansvaret 

för dem. I och med handläggarnas lägre aktiveringskrav för kvinnorna så erbjuds 

kvinnorna också därmed färre insatser än män, vilket bidrar till ojämställd integrering.  

Detta är alltså ett exempel på hur användandet av så kallade verklighetsbeskrivningar 

riskerar att begränsa hjälpinsatser och lösningar.  På samma sätt finns ett problem i att 
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män med barn inte ses som lika ansvariga för barnomsorg som kvinnor. Även om de 

vill vara lika delaktiga så möts de av en syn och identitetskonstruktion av dem som 

frånvarande. Om alla talar om män som frånvarande fäder istället för primära 

föräldrar, riskerar de att fortsätta vara frånvarande eller till och utvecklas till att bli 

mer frånvarande än de var innan i och med att de förväntas vara det. Utrikes födda 

män riskerar också att behandlas som förtryckande eller tillbakahållande av kvinnan, 

i och med identitetskonstruktionen av dem. Ett exempel på det är faktumet att det tar 

längre tid för nyanlända kvinnor med en utrikes född sambo jämfört med kvinnor med 

en inrikes född sambo att hänvisas till etableringsinsatser av svenska handläggare 

(SOU 2012: 266). Detta skulle kunna bero på att det finns en diskursanvändning där 

nyanlända kvinnor framställs som mer begränsade av en utrikesfödd sambo än en 

inrikes född. Denna diskursanvändning gör då alltså att handläggare antar att så är 

fallet och därför inte hänvisar den nyanlända kvinnan direkt till etableringsinsatser, så 

som de skulle ha gjort med en kvinna med en inrikes född sambo. 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen har inte varit att komma fram till en ensam 

förklaring till den ojämställda integrationen. Min avsikt har endast varit att 

uppmärksamma hur den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering i Sverige 

framställer utrikes födda kvinnor och män, eftersom det skulle kunna vara en av 

orsakerna till varför integrationen i Sverige idag är så pass ojämställd.  En slutsats som 

går att dra från min undersökning är att Sverige skulle behöva arbeta med 

könsmedvetna etableringsinsatser. Med det menar jag inte att de behöver vara 

könsneutrala. Jag motsätter mig inte tanken att kvinnor och män kan behöva olika 

typer av etableringsinsatser. Könsmedvetna etableringsinsatser innebär, som ordet 

indikerar, att det finns en medvetenhet kring kön och genus. För att erbjuda ett så pass 

bra stöd som möjligt till nyanlända så bör därför politiker och statstjänstemän vara 

medvetna om vilka könsnormer som är inkorporerade i samhället och i deras eget sätt 

att se och tala om världen eftersom detta också formar den.   För att erbjuda dessa 

tusentals nyanlända män och kvinnor en jämställd integration i Sverige är det därför 

av vikt att svenska staten granskar sina egna könsstereotypa fördomar, något som 

redan görs idag, men bara till en viss mån. Den identifierade motdiskursen tyder på 
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att den offentliga jämställdhetsdiskursen om etablering är på väg att förändras mot en 

ökad medvetenhet om genus, vilket förhoppningsvis skulle kunna leda till en mer 

jämställd integration i Sverige.   
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