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Abstract 

 

The integration policy in Sweden has received criticism for being disintegrating due to the 

structure of division between those that integrate and those who are to be integrated, a 

division between “us” and “them”. In 2010 the reform Act on introduction activities for 

certain newly arrived immigrants (2010:197), was carried out to facilitate the integration of 

newly arrived immigrants on the labor market. The purpose of this thesis is to study power 

and discrimination structures within the reform by applying an intersectional theoretical 

framework. Intersectionality is based on the notion that different forms of discrimination such 

as gender, ethnicity, class, sexual orientation etc. do not act independently. The theory rather 

advocates that these categories interact. This essay will focus on how three of them, sex, class 

and ethnicity interact within the reform by studying the questions: How is the relationship 

between sex, ethnicity and class described and valued in the reform? In what way does the 

reform highlight or conceal power structures? The result shows that norms about sex, class 

and ethnicity are reproduced within the programs related to the reform. Prejudices about 

foreign women hampers newly arrived women from getting education and employment 

training that are individualized.  

 

Nyckelord: Intersektionalitet, Integration, Idékritik, Etableringsreformen, Strukturell 

diskriminering 
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1. Integration – utmaningar och möjligheter! 

 

Fler människor än någonsin tidigare lever idag i ett land de inte är födda i. ”Vi lever i en tid 

av världsomspännande migration” skriver Beckman (2011, s. 9), och förklarar att en 

betydande orsak är att många människor i brist på andra alternativ måste söka sig till andra 

länder, regioner, världsdelar för att komma undan fattigdom, krig eller förföljelse.  

  Vilka möjligheter och utmaningar medför den nya världsomspännande 

migrationen för Sverige? Ett kort och generaliserande svar är integration som i Sverige syftar 

till målen lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund (Regeringskansliet 2014). Tankar om vad integration innebär och vem integrationen 

är till för har skapat många diskussioner som relateras till begrepp som mångfald och 

jämlikhet. I den offentliga debatten möts integrationspolitiken ofta av kritik på grund av 

uppfattningen om att integration är en särpolitik för invandrare eller personer med utländsk 

bakgrund (Beckman 2011, s.30). Kritiska röster argumenterar för att hierarkiska 

maktordningar, ojämlikhet och diskriminering etableras i samhället när politiken särskiljer på 

de som integrerar och de som ska integreras, en tanke som bygger på en uppdelning av 

svenskar och invandrare som två homogena grupper. En beskrivning av integrationens 

paradoxala karaktär ges i den statliga offentliga utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering som presenterats genom rapporten Bortom Vi och Dom (SOU 

2005:41):  

 

”Integrationspolitiken sätter upp ett mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund samtidigt som den vilar på antaganden om människors 

inneboende olikheter.” (de los Reyes & Kamali 2005, s. 7).  

 

Fem år efter rapporten publicerades tillsattes lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare och är idag den största ekonomiska satsningen inom 

integrationspolitiken. Lagen som även benämns som ”Etableringsreformen” syftar till att 

underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, där snabbare 

etablering på arbetsmarknaden är det främsta målet (Statskontoret 2012, s. 22). Med den 

markanta ökningen av migrations- och flyktingströmmar ställs etableringsinsatserna inför 

utmaningar så som att kunna ge likvärdigt bemötande till alla som kommer till Sverige. 

Samtidigt kvarstår problematiken om strukturell diskriminering och makthierarkier som 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-197/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-197/
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nyanlända möts av. Det grundläggande problemet som kommer diskuteras i denna uppsats är 

hur strukturell diskriminering i dagens integrationspolitik kan motarbetas? 

Intersektionalitet är ett teoretiskt begrepp som analyserar strukturer av makt och 

ojämlikhet, och utgår från tanken att strukturell ojämlikhet och diskriminering återskapas 

genom samverkan mellan olika maktordningar. Den teoretiska utgångspunken i det 

intersektionella perspektivet bygger på uppfattningen om att olika former av maktordningar så 

som etnicitet, men även kön, klass, ålder, religion, funktion med mera, hela tiden samverkar, 

och att det är problematiskt och reduktionistiskt att endast fokusera på en maktasymmetri 

(Lykke 2005 s.50). En viktig komponent för maktasymmetri är normer som exkluderar 

personer som avviker från majoritetsidealet och naturaliserar underordning i samhället (de los 

Reyes 2005, s.233). Inom området integration är normer kopplade till etnicitet en central 

faktor i förståelsen av ojämlikhet i samhället. Nyanlända utrikes födda möter större 

svårigheter i arbetslivet och har generellt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda (SOU 

2012:69, s. 55). Strukturell diskriminering inom till exempel arbetslivet beror inte bara på 

etnicitet utan maktordningar så som kön, ålder, funktion med mera påverkar förutsättningar 

till arbete. Nyanlända utrikes födda kvinnor är de som har svårast att etableras på 

arbetsmarknaden, 2011 uppmättes att mediantiden för nyanlända kvinnor att få sysselsättning 

är tio år från att de folkbokförts i Sverige, för nyanlända män är den tiden fem år 

(Arbetsförmedlingen 2014). Vi lever i en tid av världsomspännande migration och ett 

intersektionellt perspektiv är ett verktyg för att identifiera vilka strukturer som skapar 

diskriminering. Integration behöver inte bara innebära utmaningar, en tanke om integration 

som en relation mellan individ och samhälle skapar också möjligheter. 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och på vilket sätt strukturell diskriminering 

förekommer inom etableringsreformen (2010:197) genom att studera hur maktasymmetrierna 

kön, etnicitet och klass samverkar inom etableringsprocessen. I slutdiskussionen återkopplar 

uppsatsen till det grundläggande problemet om strukturell diskriminering, samt utmaningar 

och möjligheter med integration. 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet och den grundläggande problemformuleringen ska följande preciserade 

frågeställningar användas för att strukturera analysen av materialet. Frågeställningarna är 
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hämtade från det analysverktyg som Boréus och Bergström beskriver kan användas för en 

idékritisk metod, omarbetad utifrån det teoretiska ramverket. 

 

 Hur beskrivs och värderas maktasymmetrierna kön, etnicitet och klass i 

etableringsreformen? 

 På vilket sätt synliggörs eller döljs intersektionalitet mellan maktasymmetrierna i 

etableringsreformen? 

 

I uppsatsen kommer de två frågorna att diskuteras i relation till det empiriska materialet, samt 

genom teoretisk argumentation som presenteras i kommande avsnitt. 
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2.  Teori 

 

 

I denna del kommer jag beskriva och argumentera för intersektionalitetens idémässiga grund; 

ramverket för den intersektionella teorin; hur intersektionalitet relaterar till integration utifrån 

ett normkritiskt perspektiv; samt diskussion och definiering av några centrala begrepp i 

uppsatsen. 

2.1 Intersektionalitetens ursprung 

”Våra livschanser formas inom ramen för olika former av ojämlikhet, förtryck och 

underordning” (De los Reyes 2014a). Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och 

analysverktyg som handlar om att synliggöra och problematisera samverkan mellan 

maktstrukturer som baseras på flera kategorier av diskrimineringsgrunder så som kön, klass, 

etnicitet, ålder, sexuell preferens med mera. Teorin syftar till att lyfta fram de strukturer av 

maktöverordning som bygger på och upprätthåller ojämlikheten i samhället (de los Reyes & 

Mulinari 2005, s. 24). På den internationella arenan är intersektionalitet ett etablerat begrepp, 

som inte bara används i den akademiska världen utan även av aktivister som vill belysa hur 

olika former av diskriminering hela tiden samverkar. Som genusforskaren Lykke förklarar är 

det enligt det intersektionella perspektivet både reduktionistisk och problematiskt att endast 

fokusera på en maktasymmetri, som till exempel feminismen som sätter könsmaktsordningen 

som den primära maktasymmetrin, när verkligheten är mer komplex än så (Lykke 2003:50).   

Historiskt har begreppet intersektionalitet växt fram i skärningspunkten mellan 

kritiska traditioner så som postmodern feministiskt teori, postkolonial teori, black feminism 

och queer teori (Lykke 2003 s.48). Begreppet har sitt ursprung i den anti-rasistiska kritiken 

som riktades mot den “vita” medelklassfeminismens hegemoni och exkluderande verksamhet 

som diskriminerade färgades feministiska kamp. Den grundläggande idétraditonen inom 

teorin har varit intersektionen mellan maktstrukturerna kön och ras som utmanat den 

traditionella feminismen. Antirasism och synliggörandet av maktstrukturer inom feminismen 

är de bakomliggande elementen för intersektionalitetsbegreppet (de los Reyes & Mulinari 

2007, s. 15). Begreppet intersektionalitet formulerades på 1990-talet men kritiska inriktningar 

har tematiserat det intersektionella tänkandet redan tjugo år innan det. På 1970-talet 

etablerades marxistisk feminism som belyser kön i förhållande till klass, på 1980-talet växte 

intresset för postkolonial feminism som uppmärksammar diskriminering av kön i förhållande 
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till ras/etnicitet. Queerdebatten om heteronormativitet inom feminismen uppmärksammades 

på 1970-talet men återkom under 1990-talet och handlade om kritik mot föreställningar om 

sexuella preferenser, då feminismen främst fokuserade på maktrelationen mellan män och 

kvinnor vilket reproducerar normen om heterosexuella relationer (Lykke 2005, s.9).  

Även om intersektionalitet utvecklats från feministisk teoretisk grund bör den 

inte låsas till endast denna ideologi menar de los Reyes och Mulinari. De förklarar att 

diskussioner om ras och etnicitet som utvecklats inom feminismen har en nära anknytning till 

andra teoretiska grenar så som marxismen och poststrukturalismen. Genom att använda sig av 

idéer från feminismen, men även marxism och poststrukturalism har intersektionalitet skapats 

för att identifiera sammanhang som skapar och vidmakthåller maktasymmetrier och 

ojämlikhet (de los Reyes, Mulinari 2005, s. 25).  

Intersektionalitet är inte additiv i sin förståelse av maktordningar. Som Lykke 

(2003, s. 52) förklarar är det viktigt att markera att begreppet intersektionalitet inte går ut på 

att den ena formen av social underordnad läggs till andra enligt en additiv princip. I ett 

maktspel interagerar maktasymmetriernas dimensioner med varandra och den ena kan inte 

särskiljas från den andra. Intersektionalitetsbegreppet rymmer snarare en förståelse för 

samspelet mellan maktasymmetrierna, som dymaniskt samverkar med varandra.  

 

2.2 Uppsatsens teoretiska ramverk 

Lykke (2003, s. 53) identifierar sex punkter som riktlinjer för en feministisk intersektionell 

analys.  Riktlinjerna markerar att författaren måste medvetandegöra förståelsen om vilka 

maktaspekter som i det aktuella fallet är relevanta att studera, vilka argument som stödjer att 

en maktasymmetri är av betydelse. För att kunna skapa en begreppsram för 

intersektionalitetsanalysen måste vissa maktasymmetrier väljas ut medan andra väljs bort. 

Avgränsningar måste göras till vissa maktaspekter då ett försök att inkludera alla dimensioner 

av maktasymmetrier skulle vara allt för omfattande, om inte nära omöjligt (Lykke 2003, s.53). 

Kritik kan riktas mot att intersektionalitet öppnar för en analys av en oändlig serie av 

samverkade maktasymmetrier, men genom att från början göra val av vilka maktasymmetrier 

som den här analysen undersöker så går det att komma runt kritiken. Det är viktigt att 

tydliggöra att det är ett urval och att det finns andra maktasymmetrier som den här uppsatsen 

inte hanterar, för att undvika missförstånd om att vissa maktasymmetrier är viktigare än andra 

(Lykke 2003, s.53 ).  
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 De maktasymmetrier som uppsatsen fokuserar på är kön, etnicitet och klass. 

Andra maktdimensioner så som sexualitet, funktionalitet, ålder etc. exkluderas inte för att de 

är oviktiga i kontexten integration. Tvärtom har de dimensionerna också en historisk relation 

till exkludering, marginalisering och stigmatisering, och nog är de underrepresenterade inom 

integrationsdebatten (2007, s. 39).  Urvalet motiveras genom de argument som de los Reyes 

och Mulinari presenterar, även om de samtidigt uttrycker att de tre maktasymmetrierna inte 

ska övergeneraliseras eller vägas mot varandra (2007, s.41). de los Reyes och Mulinari 

argumenterar för att kön, etnicitet och klass skiljer sig från dimensioner som funktionalitet, 

sexuell preferens eller politiska åsikter då klass, kön och etnicitet relaterar till beständiga 

former av (o)jämlikhet. De diskrimineringsformer och relationer som grundas på kön, etnicitet 

och klass är inte övergående, det vill säga att underordningarna består genom livets alla 

nivåer. Samhällets organisering och fördelning av symboliska och materiella resurser bygger 

på dessa maktordningar som finns på strukturella och individuella nivåer (de los Reyes & 

Mulinari 2007, s. 40).  

 

Teoretisk diskussion om integration 

Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och Irene Molina, som bland annat medverkat i de 

statliga offentliga utredningarna gällande makt, integration och strukturell diskriminering är 

några av de främsta forskarna inom intersektionalitet i Sverige. De ger en bra blid av 

utgångspunkten för uppsatsens teoretiska argumentation om integration. Citatet nedan är taget 

från utredningen Bortom Vi och Dom och återspeglar viktiga argument som har lyfts fram i 

debatten om integrationspolitiken, strukturell diskriminering och om integrationstänkets 

disintegrerande karaktär. 

 

”Uppdelningen mellan ett ’vi’ och ’dem’ har således varit en förutsättning för 

integrationspolitikens existensberättigande och därmed en förklaring till dess misslyckande. Vi 

måste ändra fokus från ’de andra’ till våra strukturer och institutionella sammanhang för att få 

kunskap om mekanismer som reproducerar etniska klyftor och en vi-och-dom ordning i 

samhället” (SOU 2005:41 s.3). 

 

Det är utifrån idéerna i citatet ovan som uppsatsens argumentation bygger på, men det är 

också viktigt att inte ta det för givet. Beckman diskuterar integrationens betydelse utifrån ett 

annat perspektiv, där integration beskrivs som en relationell egenskap. Relationell syftar till 

invånarnas relationer, en relation kan inte vara en persons egenskap utan är något som sker 
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mellan invånare i samhället. Det innebär att en person eller grupp inte kan vara integrerade i 

sig, utan det är snarare relationen mellan personer och grupper som brister när ett samhälle 

inte är integrerat (Beckman 2011, s. 29-30). Beckmans beskrivning av integration bör inte ses 

som en motsägelse till argumenten i citatet ovan, utan som en komplettering till diskussionen 

om integrationens möjligheter. 

2.3 Normkritiskt intersektionellt perspektiv 

En annan aspekt av intersektionella perspektivet som lyfts fram är intresset för normskapande 

processer. Konceptet integration har en normativ karaktär eftersom den bygger på en vision 

om hur samhället och människorna i det ska vara, vilket gör det normkritiska intersektionella 

perspektivet relevant i denna uppsats. Integrationens normativa princip bygger på 

föreställningen om en nationell majoritet som integrerar en normbytande minoritet, 

invandrare, funktionsnedsatta med flera. Det är denna vision som det intersektionella 

perspektivet ställer sig kritisk mot, ifrågasätter normer som legitimerar underordning och 

olikhet (de los Reyes 2005, s. 235). 

Martinsson, som förespråkar normkritiska perspektiv av den intersektionella 

teorin, förklarar hur normer, som är ett mer etablerat begrepp inom politiken än vad 

intersektionalitet är, kan studeras utifrån de principer om maktasymmetrier som bland annat 

Lykke och de los Reyes lyfter fram. Normer existerar aldrig i vakuum, utan formar 

tillsammans med andra normer en normativ princip. Martinsson nämner normen jämställdhet 

som inte bara återskapar normativa föreställningar om heterosexuell samvaro, utan även 

starka normativa föreställningar om vikten av förvärvsarbete som återskapar förväntningar av 

en funktionell kropp. 

 

”Normbegreppets stora användningspotential bygger även på att det i detta begrepp ryms en 

relation mellan kunskap, föreställningar och makt. När en normalisering sker stabiliseras vissa 

kunskaper, världsbilder och föreställningar om hur samhällen ska organiseras och människor 

agera, samtidigt som andra möjliga sätt att tänka och verka marginaliseras eller framstår som 

omöjliga.” (Martinsson 2014, s.249). 

 

Martinssons argument återkommer i analysen när intersektionen mellan maktasymmetrierna 

kön, etnicitet och klass diskuteras i förhållande till etableringsreformen. Där kommer det 

normkritiska perspektivet tillföras för att synliggöra hur normer som bygger på kön, etnicitet 
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och klass reproduceras inom etableringsuppdraget och hur det relaterar till strukturell 

diskriminering.  

 

2.4 Begreppsdefinition 

 

Maktordningar, maktasymmetrier och strukturell eller institutionell diskriminering är begrepp 

som introducerats i inledningen och återkommer genomgående i uppsatsen och är viktiga 

begrepp i diskussionen om intersektionalitet. Kategorierna kön, etnicitet och klass som är 

fokus i den intersektionella analysen av etableringsreformen är inte helt okontroversiella, så 

för att undvika misstolkningar av vad som menas med något av dessa begrepp när de används 

i uppsatsen följer nedan en kort definitionsdiskussion. 

 

Maktordningar och Maktasymmetrier 

Intersektionalitet är enligt Lykke en teori som analyserar hur maktordningar interagerar och 

skapar exkluderande och inkluderande strukturer runt institutionellt konstruerade kategorier. 

Begreppet maktordning innebär ett förhållande mellan under- och överordning mellan olika 

grupper i samhället. Maktasymmetrier som nämns i uppsatsen hänvisar till en asymmetrisk 

fördelning av makt utifrån kategorier så som kön, etnicitet, funktionalitet, klass etc., det som 

Lykke beskriver som ”diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier” (2005, s.8). En 

viktig komponent för maktasymmetrier är normer som exkluderar personer som avviker från 

majoritetsidealet och naturaliserar underordning i samhället (de los Reyes 2005, s.233). 

 

Strukturell diskriminering 

I syftet och som ett centralt begrepp i uppsatsens analys kommer begreppet lyftas fram, men 

vad innebär egentligen strukturell diskriminering? Enligt Kamali (SOU 2005:41, s. 32) syftar 

begreppet på de normer, ordningar och organiseringsformer som återfinns inom samhällets 

institutioner som diskriminerar, om än oavsiktligt, personer och grupper som skiljer sig från 

majoriteten i samhället. Strukturell diskriminering legitimerar och normaliserar en slags 

osynlig form av negativ särbehandling av ”de andra”. Hur integrationspolitiken och 

integrationstänket i sig är en strukturell diskriminering diskuteras i följande avsnitt där den 

tidigare forskningen presenteras.  
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Kön 

I uppsatsen används ordet för att belysa det biologiska och sociala könet, det vill säga om en 

person är född till kvinna eller man och socialt beter sig och definierar sig som en kvinna eller 

man. Könsidentiteter så som intersexuella och transpersoner finns tyvärr inte identifierade i 

rapporterna om etableringsuppdraget, och på grund av ett annat fokus i uppsatsen kommer här 

inte ytterligare utrymme ges även om en förhoppning är att forskning i framtiden lyfter fram 

även dessa identiteter. 

 

Etnicitet 

Så här skriver diskrimineringsombudsmannen om etnicitet: ”Med etnisk tillhörighet menas 

enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter” (DO 2012). I rapporterna 

och utredningarna som kommer studeras i analysen delas människor in i kategorier så som 

”utrikes födda”/”inrikes födda”, ”nyanlända invandrare” (Statskontoret 2012, s. 17). I 

intersektionella analyser har begreppet ”ras” även använts tillsammans med etnicitet då en del 

forskare menar att begreppet etnicitet tidigare osynliggjort rasismen samt att ”ras” är 

betydande i förståelsen av rasifierade sammanhang (de los Reyes, Mulinari 2007, s. 7). I 

uppsatsen används inte begreppet ”ras” då det relaterar med fler bibetydelser än etnicitet. 

   

Klass 

Hur kan vi identifiera intersektionen med klass? På samma sätt som etnicitet och kön sätter 

upp ramar för individernas handlingsrum är klassordningar en källa till 

exploateringsrelationer. Teorin grundas på tanken om att även om en individ kan färdas 

mellan klasser så finns de klassmässiga gränsdragningarna på samhällsnivån fortfarande kvar, 

den hierarkiska ordningen består. De los Reyes och Mulinari skriver att individers utsikter för 

klassresor grundas på argumentet att individen själv är ansvarig för att föreställningen om en 

klassresa ska vara möjlig (2007, s.40).  

 Begreppet klass eller samhällsklass är enligt den socialistiska ideologin den 

djupaste och politiskt mest betydelsefulla uppdelningen i samhället. Marxismen uttrycker en 

övertygelse om att konflikter mellan samhällsklassen är en grundläggande källa till historisk 

och politisk förändring. Inom den marxistiska traditionen relaterar klass till ekonomisk makt, 

där klassklyftor uppstår i uppdelningen mellan kapital (ägarna av produktionen) och 

arbetskraften (Heywood 2012, s. 106). Denna klassiska marxistiska uppdelning mellan 

arbetarklass och ägande klass är problematisk när den tillämpas på dagens samhälle menar 
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Bourdieu, då maktstrukturerna idag bygger på kultur snarare än faktiskt inkomst. Det är 

faktorer som utbildning och statusgivande symboler som ger ett visst värde i den 

socioekonomiska klasskillnaden (Carle 2010, s. 385). Bourdieus teori har mött kritik då klass 

och makt kopplas till fråga om utbildning så väl som reproduktioner av livsstil och smak, med 

fokus på den övre elitens maktpositioner. Bourdieus idéer skiljer sig från den marxistiska 

ideologin på så sätt att ”materialismen” ersatts av det ”sociala kapitalet”.  “Kultur och 

bildning är ett lika centralat inslag i samhällets maktutövning och klassamhällets 

reproduktion som kontrollen över ekonomiskt kapital” (Carle 2010, s. 373).  I Bourdieus teori 

om klassreproduktion, det vill säga att i grunden är ett kapitalistiskt samhälle ett klassamhälle 

som reproducerar maktstrukturer, har utbildningssystemet en central roll för att upprätthålla 

klasser. Om vi ser utbildning som en likvärdig möjlighet för alla, blundar vi för den betydelse 

utbildningen har när det gäller att föra vidare dominerande system av värden och normer 

(Carle 2010, s. 386).  
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3. Tidigare forskning 

 

Nedan kommer ett urval av tidigare forskning inom områdena intersektionalitet och 

integration presenteras. Syftet är att belysa hur begreppen diskuterats inom liknande studier 

men också hur de kan relatera till andra problem för att ge en bredare förståelse av dess 

innebörd. 

 

Intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp i den svenska kontexten. Internationellt har 

begreppet intersektionalitet inte bara använts av akademiker rent teoretiskt utan även av 

politiska aktivister. På senare år har begreppet fått allt mer utrymme även i Sverige, inte bara i 

de vetenskapliga utan även de politiska forumen. Sedan 1994 har jämställdhetspolitiken haft 

en inriktning mot att belysa maktpositioner utifrån ett feministiskt perspektiv, där 

jämställdhetsintegrering har varit den främsta strategin för jämställdhetspolitiken. Under 

hösten 2014 arrangerades konferensen “Jämställdhet 2.0” av Nationella Sekretariatet för 

Genusforskning. Där uppmärksammades tre perspektiv som har haft en stor betydelse för 

jämställdhetsintegreringens utveckling under de senaste två decennierna, nämligen 

normkritik, maskulinitet och intersektionalitet (Köjling 2014). 

Ett maktspel där det intersektionella perspektivet har lyfts fram är i situationer 

där våldtäkter används som vapen i krig. I tidigare konflikter och krig i Rwanda och Balkan, 

samt i nutida Demokratiska Republiken Kongo har det sexuella våldet mot kvinnor 

uppmärksammats internationellt. Kvinnor har i dessa krig systematiskt utsatts för våldtäkter 

som ett vapen för att både upprätthålla mäns makt över kvinnor men även som ett redskap för 

att sprida HIV och skapa etnisk rensning (Kvinna till Kvinna 2012). Detta maktspel grundas 

på intersektionen mellan dimensionerna kön, etnicitet och nationalitet, som inte kan särskiljas 

utan är i dessa situationer förbundna med varandra. Det vill säga att kvinnorna våldtas inte 

endast på grund av sitt kön, utan det är en samverkan mellan kön och etnisk tillhörighet samt 

vilket land de kommer ifrån som gjort dem till offer i konfliktsituationen (Lykke 2003, s. 48). 

Våldtäkter som vapen i konflikter är ett fruktansvärt men tydligt exempel som ger förståelse 

av hur intersektionalitet kan användas som analysverktyg inom olika sammanhang, och 

betydelsen av att studera intersektioner av makt. 
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3.1 Integration 

Beckman som skrivit om integration utifrån ett idékritiskt perspektiv förklarar att villkoren för 

att hantera den ökande migrationen och det mångfald som följer, innebär en utmaning för idén 

som en demokratisk välfärdsstat bygger på. Idén om lika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter prövas i ett samhälle där den gemensamma identiteten inte formas av en enskild 

identitet utan ett mångfald av historiska bakgrunder (Beckman 2011, s. 10).  

 Inom politiken har integration etablerats som en övergripande målsättning som 

står över begrepp som inkludering, tolerans och pluralism. Vad betyder integration? Enligt 

Beckman (2011, s.11) finns olika uppfattningar om vad begreppet faktiskt betyder. Vissa 

menar på att integration handlar om deltagande på arbetsmarknaden, andra anser att det är en 

fråga om social harmoni och ett samhälle utan konflikter, en tredje uppfattning är att 

integration är samma sak som ett samhälle fritt från diskriminering. Vidare menar han att 

begreppet integration belastas av en viss ambivalens, där integrationen framställs som ett 

centralt mål inom den svenska politiken, samtidigt som det inte är helt klart vad integration 

betyder (Beckman 2011, s. 13). Integrationsbegreppets mångtydighet diskuteras även av 

Westholm som beskriver att vissa använder begreppet för att belysa jämlikheten mellan 

etniska grupper i ett samhälle. Andra syftar istället på de sociala kontaktytor som de olika 

etniska grupperna har till varandra. Westholm lyfter fram att frågor som berör de två 

synsätten, om social kontakt mellan grupperna bridrar till jämlikhetsidealet, och betydelsen av 

de sociala kontaktytorna för att nå de gemensammas bästa oberoende av maktförhållandena 

mellan de etniska grupperna? Frågor eller diskussioner som han menar är grunden för 

förverkligandet av det demokratiska medborgarskapet (Westholm 2009, s. 91).   

 Beckman lyfter fram en fråga som är central i den idékritiska analysen av 

integration, nämligen integration för vem? Då integration vanligen förknippas med invandring 

och etniskt mångfald finns även tendenser inom politiken att kategorisera invånare efter 

bakgrund. Detta skiner igenom i integrationspolitiken och dess insatser när det studeras vilka 

som ämnas integreras och vilken målgrupp integrationspolitiska insatser ska beröra (Beckman 

2011, s. 16) 

 

3.2 Maktordningar och integration 

I boken ”Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap” (de los 

Reyes & Mulinari 2005) undersöks begreppet intersektionalitet och ger verktyg för kritisk 

läsning om makt och ojämlikhet. Här identifieras tidsmässiga och rumsliga intersektioner som 
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har en stark anknytning till den kritik som riktats mot integrationspolitiken. I relation till 

intersektionalitetens idémässiga ursprung lyfter de fram förhållandet mellan globaliseringen 

och den nya internationella arbetsmarknadens roll i förhållande till intersektioner mellan ras, 

etnicitet, klass och kön (de los Reyes, Mulinari 2007, s.18). de los Reyes och Mulinari lyfter 

fram arbetskraftsmigration som ett område där globaliseringens exkluderande karaktär blir 

tydlig. Den globala arbetsmarknaden organiseras kring principer av klass, kön och etnicitet 

som fastlägger villkoren och utformningen av migrationen. Migrationens feminisering lyfts 

ofta fram för att medvetandegöra om den höga andel kvinnor som migrerar, och den utsatthet 

och instabilitet som karaktäriserar de arbetsområden som majoriteten av kvinnor migrerar 

inom. Kvinnor etableras oftast på den sekundära arbetsmarknaden, det vill säga 

produktionsarbete inom hushållsarbete, barn- och äldreomsorg, städning mm. Den sekundära 

arbetsmarknaden präglas av osäkra arbetsvillkor, deltidsarbeten och illegal migration. 

Migrationslagar styrda av kapitalistiska mål fördjupar denna utsatthet och reproducerar 

maktrelationer (de los Reyes, Mulinari 2005, s. 21). 

  Den ojämlika världsordningen som ovan beskrivits har en stark koppling till 

den strukturella diskriminering som skapas i uppdelningen mellan vi och dem som beskrivits i 

inledningen av den här uppsatsen. ”Integration som generell politik baserad på aktiv 

omfördelning av resurser för att skapa social sammanhållning i samhället har reducerats till 

att bli en särpolitik för ’de andra’” (Kamali 2006, s. 3). Citatet kommer från rapporten ” 

Bortom Vi och Dom (SOU 2006:41) i utredningen makt, integration och strukturell 

diskriminering som redovisades för nästan tio år sedan. En utredning där strukturella och 

institutionella mekanismer bidragit till diskriminering uppmärksammades inom områden som 

utbildning, arbete och bostadspolitik. Utifrån iakttagelserna gav utredningen 

rekommendationer om hur viss diskriminering och exkludering bör hanteras och riktade 

blicken mot integrationspolitikens misslyckanden.  

 I denna uppsats är utredningen intressant dels för att den belyser strukturell 

diskriminering inom integrationspolitiken, men även för att begreppet intersektionalitet 

beaktas och relateras till integration. I det sista kapitlet i Bortom Vi och Dom (SOU 2005:41), 

skriver de los Reyes om hur det intersektionella perspektivet relaterar till integration och 

diskriminering. Intersektionalitet är ett teoretiskt verktyg för att förstå maktrelationer den 

komplexa verkligheten av olika diskrimineringsformer som maktutövandet medför. De los 

Reyes argumenterar för att integrationspolitiken är en social verklighet som äger rum i ett 

maktfält och får en innebörd först när den ses i relation till föreställningen om en underordnad 

”andra”. I Sverige handlar integrationspolitiken och dess insatser om hur dessa ”andra” ska bli 
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en del av det svenska samhället. Ur ett intersektionellt perspektiv definieras integration inte 

bara av etniska gränsdragningar, utan maktordningen etnicitet samverkar samtidigt med andra 

över- och underordningar som kön och klass (de los Reyes 2005, s. 234).  

 Med förförståelsen om hur intersektionalitet och integration tidigare berörts är 

det intressant att studera etableringsreformen eftersom den tillkommit då statliga utredningar 

redan varit framförda till de beslutande och genomförande politiska organen. Det finns en 

etablerad debatt om hur integrationspolitiken medför strukturell diskriminering och just därför 

motiverar det att studera etableringsreformen och processen som den medför i 

integrationsarbetet. Eller om samma problem fortfarande är aktuella och på vilket sätt 

maktunderordningarna kön, etnicitet och klass återfinns även i etableringsreformen. 

Etableringsreformen har tillsatts år efter statliga utredningar om integrationens strukturella 

diskriminering publicerats. Detta gör det intressant att studera etableringsreformen idag, om 

det går att utreda om strukturella diskrimineringar uppmärksammats eller om integrationen 

fortfarande är disintegrerad. 
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4. Metod & Material 

 

”Överallt där diskussionen gäller vad staten bör göra och inte göra, vad frihet och rättvisa är 

… pågår en strid mellan politiska idéer och föreställningar. Politiska idéer formar 

människors övertygelser, sympatier och strävanden och har utan tvekan stor betydelse för 

samhällets utveckling.” (Beckman 2007, s. 9). Då diskussionerna kring integrationspolitiken i 

stor utsträckning berör idéer om hur samhället och människorna i det, och framförallt 

personerna som invandrat till det bör vara, är det enligt Beckman betydelsefullt att analysera 

och i viss mån kritisera dessa idéer. Metoden som beskrivs är en idékritisk analys, som har 

kopplingar till makt vilket är relevant i relation till teorin intersektionalitet.  

 

4.1 Idékritisk metod 

Idékritisk textanalys är som sagt en metod för analyser av makt. Denna analysinriktning syftar 

till ett ställningstagande (Boréus & Bergström 2012, s. 148; Beckman 2007), vilket anspelar 

på normativa metoder om hur något bör vara. Uppsatsens uppbyggnad utgår från riktlinjerna 

för en idé- och ideologikritisk analys som är nära relaterad till kritiska ideologier så som 

feminism och marxism, som även begreppet intersektionalitet är nära relaterat. Bergström och 

Boréus (2012 s. 160) förklarar att ideologikritik är en analysmetod som används för att 

undersöka vilka samhällsgrupper som uppmärksammas i ett material, hur relationen mellan 

dessa grupper beskrivs och värderas, och om makt döljs eller uppmärksammas i texten.  

 Eftersom den teoretiska utgångspunkten är intersektionalitet motiveras valet av 

en idékritisk metod, då tanken är att studera hur maktasymmetrier samverkar inom 

etableringsuppdraget. Temat för metoden är alltså makt, men inte bara på en nivå utan i olika 

dimensioner. En idékritisk analys identifierar inte bara makt i texten, utan relaterar den också 

till en social praktik, det vill säga att kontexten beskrivs (Boréus och Bergström 2012, s. 161). 

Den delen av metoden är i det här fallet viktig eftersom det förklarar i vilket sammanhang vi 

kan förstå maktrelationerna. Som förklarat ovan är en del av en intersektionell analys att 

identifiera sammanhang där maktasymmetrier samverkar och skapar strukturell 

diskriminering. I analysen kommer det sociala sammanhanget nämnas löpande, utifrån den 

maktasymmetri som beskrivs. 

 Beckman beskriver i ”Grundbok i idéanalys” att en vetenskaplig undersökning 

förutsätter att metoden klargör vilka argument eller föreställningar som ska studeras. Enligt 
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Beckman kan en idékritisk analys delas upp i tre steg. Första steget innebär att tydliggöra vad 

undersökningen letar efter innan analysen genomförs och slutsatser dras, vilket i denna 

uppsats beskrivs i syfte och frågeställning (Beckman 2007, s. 20). Nästa steg är att 

medvetandegöra vad för utgångspunkter eller förförståelser som formar undersökningen. Det 

som observeras beror i hög grad på redan gjorda antaganden om verkligheten, och detta beror 

i sin tur på vilken förförståelse som forskaren har (Beckman 2007, s.22). Det handlar om vilka 

teoretiska förutsättningar och utgångspunkter som är lämpliga i den specifika studien. I den 

här uppsatsen utgör teorin och tidigare forskning om intersektionalitet den förförståelse, vilka 

presenterats ovan i uppsatsen. Avsnittet begreppsdefinition presenterar vilken grund de olika 

begreppen utgår från, vilken förförståelse de baseras på när de återkommer i uppsatsen.  För 

att kunna använda teorin som analysverktyg måste de centrala begreppen operationaliseras, 

vilket är steg tre i formen av analysredskapen (Beckman 2007, s. 24). 

 

Operationalisering av intersektionalitet genom idékritisk metod 

Operationalisering berör hur jag ska kunna applicera det teoretiska ramverket på materialet, 

som i sin tur ska utgöra materialet till analysen. Bergström och Boréus nämner frågor som kan 

användas som analysverktyg i en idékritisk analys (2012:160): 

 

 Hur beskrivs relationen mellan olika samhällsgrupper? 

 Hur värderas dessa relationer? 

 Vad, om något, föreslås utifrån den framkomna analysen av relationerna mellan 

grupperna? 

 Bidrar textens idé till att undanhålla eller upprätthålla makt?  

 

Nedan implementeras frågorna utifrån ett intersektionellt perspektiv, det vill säga genom att 

inte bara studera samhällsgrupper och därigenom maktdimensionen klass, utan även inkludera 

andra maktordningar så som etnicitet och kön. De två översta frågorna sammanförs till den 

första frågeställningen i uppsatsen, i förhållande till vilken fråga tre också kommer diskuteras: 

 Hur beskrivs och värderas maktasymmetrierna kön, etnicitet och klass i 

etableringsreformen? 

Den tredje frågan har i uppsatsen omformulerats till den andra frågeställningen: 

 På vilket sätt synliggörs eller döljs intersektionalitet mellan maktasymmetrierna i 

etableringsreformen? 
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Inom idékritiken finns kopplingar till marxistiska och feministiska antaganden, nämligen att 

belysa vilka eller vems intressen som materialet gynnar och samtidigt missgynnar. Kritiken i 

en idéanalys kan enligt Beckman anta två strategier grundad på antingen intern eller extern 

kritik. Intern kritik handlar om att ta de ideal som materialet avser sig försvara, inom 

integration kan det innebära de integrationspolitiska målen. Är målen rimliga utifrån den 

politik som ska genomföras? (Beckman 2007, s.71). Det externa perspektivet fokuserar inte 

på om åskådningen lever upp till sina egna mål, istället undersöks huruvida de politiska 

idéerna som uttrycks möter normativa krav och idéer. Den externa kritiken är den som kan 

identifieras i de statliga offentliga utredningarna av integrationspolitiken. Det vill säga en 

utredning som utvärderar en myndighet eller förvaltnings verksamhet i förhållande till 

normativa målsättningar som finns inom ett politikområde (Beckman 2007, s.75). I uppstasen 

är det den externa kritiken, där myndigheter så som Arbetsförmedlingen som har det 

samordnande ansvaret för etableringsprocessen, och etableringsreformen i sig kritiseras 

utifrån de normativa målsättningar som integrationspolitiken strävar mot. 

  En risk med idékritiken är att den snarare letar fel i de politiska budskapen, 

snarare än att göra en väl genomförd granskning av den (Beckman 2007, s. 78). Argumentet 

grundas på generositetsprincipen som innebär att en idékritiker måste anstränga sig för att 

måla upp en så rimlig bild av politiken som ska kritiseras för att tolkningen ska anses vara 

trovärdig. En ”felfinnare” fokuserar på att hitta invändningar utan någon direkt förståelse av 

det som faktiskt kritiseras, medan en idékritiker som är generös mot det som ska kritiseras och 

sätter sig in i situationen vinner kraft i diskussion och slutsatser (Beckman 2007, s.79) 

Sammanfattningsvis är den idékritiska analysmetoden en metod som 

uppmärksammar maktaspekter i ett material, samt relaterar materialet till ett socialt 

sammanhang. Analysverktyget kan bygga på Beckmans anvisningar om att först identifiera 

forskningsproblemet och vilken förförståelse eller teoretisk grund som analysen bygger på, 

och sedan en operationalisering av teorin. I denna uppsats används Boréus och Bergströms 

frågor om makt som grund för operationalisering av den intersektionella teorin som resulterat 

i de två frågeställningarna ovan.  

 

4.2 Intersektionella metoder 

En metod av intersektionell analys som redan kort presenterats i teoriavsnittet är det 

normkritiska intersektionella perspektivet. Motsvarande de frågor som Boréus och Bergström 
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nämner som verktyg för en idékritisk analys kan det normkritiska perspektivet också 

användas för att belysa vilka maktdimensioner som nämns, döljs och upprätthålls. Genom att 

ställa frågor om vad som utgör en norm och hur normer upprätthålls eller destabiliseras 

belyser också vad som utesluts eller vilka frågor som görs oviktiga, onämnbara eller osynliga 

(de los Reyes 2014b, s. 28). I uppsatsen kommer normer om kön, etnicitet och klass inom 

integrationspolitiken uppmärksammas, samt mer allmänna normer som bygger på en 

uppdelning mellan vi och dem uppmärksammas.  

 

4.3 Material 

Mellan 2004 och 2006 tillsattes en utredning av regeringen för att undersöka de mekanismer 

som ligger bakom strukturell såväl som institutionell diskriminering som grundas på etnisk 

och religiös tillhörighet. Utredningen som heter Makt, integration och strukturell 

diskriminering berör flera områden som har en betydande roll för integrering i samhällslivet, 

så som utbildning, arbete och bostad. Syftet med utredningen är att ge ett underlag för 

åtgärder mot strukturella hinder för att alla medborgare ska kunna delta i samhället på lika 

villkor och med samma möjligheter. Publikationer inom utredningen, så som Den 

segregerade integrationen (SOU 2006:73), Om välfärdens gränser och det villkorade 

medborgarskapet (SOU 2006:37) och Bortom Vi och Dom (SOU 2005:41) utgör en grund för 

tidigare diskussion och forskning om integrationspolitiken och integrationssatsningar i 

Sverige, med intersektionella inslag om makt och samverkande diskriminering.  

 Efter att denna utredning infördes så har det skett förändringar i 

integrationspolitiken, där etableringsreformen 2010 är en tydlig förändring med syfte att 

skapa ett tydligare, effektivare och förenklat system för nyanländas etablering i Sverige 

(Migrationsinfo 2013). Etableringsreformen eller Lag (2010:197) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare (Svensk författningssamling 2010, s.1), ska underlätta processen 

för den nyanlände med att hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning och försörjning. 

Uppsatsen kommer främst fokusera på reformen i den första frågeställningen, för att 

identifiera strukturer inom integrationspolitiken idag som i sin tur utgör material för 

diskussionen i den andra frågeställningen.  

 Undersökningar och utvärderingar av denna reform kommer till stor del ligga till 

grund för det empiriska material som används för att identifiera vilka insatser som genomförts 

och resultatet av dessa i förhållande till de integrationspolitiska målen. De huvudsakliga 

dokumenten som ska undersökas utifrån metoden idékritisk analys är riksrevisionens 
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granskningar av etablering och integration: Nyanländ i Sverige – effektiva insatser för ett 

snabbt mottagande? (Riksrevisionen 2014c); Etableringslotsar – fungerar länken mellan 

individen och arbetsmarknaden? (Riksrevisionen 2014b); Att tillvarata och utveckla 

nyanländas kompetens – rätt insats i rätt tid? (Riksrevisionen 2014a). Tanken är inte att göra 

en djupgående idékritisk analys av alla dessa dokument utan att samla en förförståelse om vad 

som uppmärksammats i relation till de maktasymmetrier som uppsatsen fokuserar på. 

Riksrevisionens uppdrag är att utvärdera var statens pengar tar vägen och hur effektivt de 

används. Genom ekonomisk kontroll är syftet att bidra till demokratisk insyn samt att statens 

resurser används på ett lämpligt och effektivt sätt (Riskrevisionen 2011). Genom att anta det 

intersektionella perspektivet istället för det ekonomiska är förväntningen i uppsatsen att kunna 

visa på en annan dimension av integrationsprocessen. Genom att använda den idékritiska 

analysmetoden är det möjligt att studera materialet bortom dess syfte, mot dess intentioner. 

Då riksrevisionens syfte är ekonomiskt laddat uppmärksammas främst de områden som är 

relevanta ur ett ekonomiskt perspektiv, men genom att använda metoden idékritik går det att 

samtidigt belysa maktstrukturer i samhället genom att ställa materialet i förhållande till vilka 

maktordningar de utmärker och det sociala sammanhang som granskningen är skriven.  

 Två andra utvärderingar som genomförts på uppdrag av regeringen är 

Statskontorets rapport Etableringen av nyanlända: En uppföljning av myndigheternas 

genomförande av etableringsreformen (Statskontoret 2012), samt Arbetsförmedlingens 

Återrapportering 2014: Etableringen av nyanlända – Etableringsuppdraget. Utifrån 

utvärderingarna har uppsatsen hämtat information om hur maktasymmetrierna kön, klass och 

etnicitet uppmärksammats och om någon specifik insats eller förändring skett i 

etableringsuppdraget som relaterar till dem.  

 Det sista materialet som används i analysen är en av statens offentliga 

utredningar, Med rätt att delta: Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på 

arbetsmarknaden (SOU 2012:69). Utredningen skiljer sig från de andra eftersom den har som 

syfte att uppmärksamma utrikes födda kvinnors utsatta situation i Sverige och har därmed 

redan en utgångspunkt som grundas på intersektionen mellan kön och etnicitet (SOU 2012:69, 

s. 58). Även om utrikes födda kvinnors förutsättningar uppmärksammats i utredningen är det 

intressant att använda sig av den kunskapen och vidare analysera hur kön klass och etnicitet 

samverkar då den grundläggande diskussionen om strukturell diskriminering kvarstår.  
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5. Etableringsreformen, makt och intersektionalitet 

 

Etableringslagen ska generera bestämmelser och insatser som ska öka nyanländas 

förutsättning till självförsörjning och stärka möjligheterna till ett aktivt arbets- och samhällsliv 

(SOU 2012:69, s. 56). Det finns en skillnad mellan nyanlända invandrares sysselsättningsgrad 

i förhållande till inrikes födda, men också en skillnad mellan nyanlända kvinnors i förhållande 

till nyanlända mäns deltagande på arbetsmarknaden. Det finns en stor potential som går 

förlorad i samhället, och integrationsmålen lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 

alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund förhindras när nyanländas erfarenheter inte 

tillvaratas (SOU 2012:69, s. 55). 

Med utgångspunkt från tidigare forskning och det teoretiska ramverk som 

beskrivits ovan kommer uppsatsen nu att undersöka materialet utifrån de två 

frågeställningarna. För att besvara den första frågan kommer uppsatsen först ge en kort 

beskrivning av grunden i etableringsreformen ’Lag (2010:197) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare’. Frågeställningarna undersöks för att ge en uppfattning om hur 

maktasymmetrierna kön, klass och etnicitet samverkar inom etableringsuppdraget och hur 

detta bidrar till strukturell diskriminering inom integrationen. 

5.1 Etableringsreformen 

”Alla människor har olika förutsättningar oavsett om man är född i Sverige eller inte, och det 

offentliga har ett ansvar att sträva efter att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter” (Regeringskansliet 2014). Detta går att läsa på regeringens samlade sida för 

integrationspolitiken, där det tydliggörs att målet med detta politikområde är allas lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

 Integrationspolitiken har genomgått flera förändringar, från invandringspolitik 

till integrationspolitik, från ”tolerans” till ”ömsesidig respekt” (Beckman 2011, s. 41), och 

från kommunalt till ett större statligt ansvar för att underlätta nyanländas etablering i arbets- 

och samhällslivet (Regeringskansliet 2014). Från december 2010 började lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gälla. Reformen syftar till att förenkla och 

underlätta nyanländas etablering, där varje nyanländ ska få stöd för att kunna lära sig svenska, 

få arbete och ta del av de rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige.  September 2014 

omfattades 38 873 personer av etableringsuppdraget (Arbetsförmedlingen 2014, s. 9). 
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 Ansvaret för insatserna är fördelade mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, 

Kommunerna och Migrationsverket (Svensk författningssamling 2010, s. 1-2). Regeringen 

resonerar att arbete är den primära vägen till att etableras i det svenska samhället, eftersom 

arbete innebär makt att forma och styra över sitt liv och sin framtid (Regeringskansliet 2014).  

 Etableringsreformen omfattar flera områden där Arbetsförmedlingen har det 

samordnade ansvaret. Dessa är etableringssamtal, etableringsplan, bosättning, etableringslots 

och etableringsersättning. Den målgrupp som omfattas av lagen är vuxna nyanlända i åldrarna 

20-64, som fått uppehållstillstånd i Sverige som ”flyktingar, av flyktingliknande skäl, som 

kvotflyktingar eller som anhöriga till dessa personer” (Länsstyrelsen 2014).  

 Etableringssamtal ska erbjudas nyanlända inom målgruppen för lagen om 

etableringsinsatser, i samband med att personen fått uppehållstillstånd. Där ska personens 

intressen, ambitioner, tidigare erfarenhet inom utbildning och yrke, samt vilket stöd som 

personen behöver. Detta samtal resulterar i en etableringsplan.  

Etableringsplanen sätts upp tillsammans med Arbetsförmedlingen och är en 

beskrivning av vilka aktiviteter som personen ska delta i för att påskynda etablering på 

arbetsmarknaden. Tre aktiviteter som etableringsplanen minst måste innehålla är: svenska för 

invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser (Svensk Författningssamling 

2010, s. 2). 

 Etableringslotsar är en fristående aktör som godkänts av Arbetsförmedlingen, 

lotsen ska stödja den nyanlände i processen i att verkställa och utveckla sin etableringsplan.  

Nyanlända har valfriheten att välja etableringslots, som kan vara ett företag eller en 

organisation, som får ersättning som är resultatbaserad (Länsstyrelsen 2014). 

 Etableringsersättning är en rättighet för de nyanlända som deltar i aktiviteter 

som står med i etableringsplanen. Dessa är individuella och beslutas av Arbetsförmedlingen, 

vissa har även rätt till etableringstillägg och bostadsersättning (Författningssamling 2010, s.3). 

 

Mål och syfte med reformen 

Statskontoret (2012, s. 21) listar sex syften eller övergripande mål som regeringen vill uppnå 

genom reformen, samt förändringar i form av lagar och förordningar som ska bistå målen. Det 

första målet är överordnad de andra och syftar till en snabbare etablering på 

arbetsmarknaden. Andra målet är starkare incitament, som ska motivera individers och 

etableringslotsars deltagande och engagemang utifrån etableringsplanerna. De resterande 

målen är: ökad egenmakt och valfrihet för individen; klara och tydliga ansvarsförhållanden; 
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ökad likvärdighet; och bättre tillvaratagande av individens kompetens (Statskontoret 2012, s. 

22).  

  

5.2 Maktordningarna kön, etnicitet och klass inom etableringsprocessen 

I relation till frågan om hur intersektionen mellan kön, etnicitet och klass uppmärksammas i 

etableringsprocessen kommer uppsatsen först att visa hur de tre begreppen beskrivs och 

värderas i de utvärderingar som Statskontoret, Arbetsförmedlingen och statens offentliga 

utredningar publicerat. Utifrån den idékritiska metoden som Boréus och Bergström beskriver 

kommer uppsatsen i det här avsnittet även nämna olika förslag på förändringar tas upp i 

förhållande till maktordningarna. Diskussionen om hur maktdimensionerna uppmärksammas 

kommer även relateras till målen med etableringsprocessen och integrationspolitiken samt hur 

de relaterar till den sociala kontexten, utifrån den idékritiska modellen. 

5.2.1 Kön 

Statskontoret har som uppdrag att bedöma hur väl myndigheter som medverkar i 

etableringsuppdraget samverkar för att skapa en effektiv etableringsprocess. I rapporten som 

de lämnade 2012 har de analyserat huruvida åtgärderna inom etableringsuppdraget verkligen 

lett till de förväntade effekterna av etableringsreformen, det vill säga tillgodosett ovanstående 

mål och syften. I denna utvärdering tydliggörs det att kön är en hindrande faktor för att 

etableras på arbetsmarknaden, där kvinnor är det underordnade könet. I Statskontorets rapport 

identifieras nyanlända kvinnors mer begränsade möjligheter till etablering på grund av att 

kvinnor generellt får vänta längre på etableringsplan och då även etableringsersättning 

(Statskontoret 2012, s. 171). Kvinnor är enligt statskontoret starkt överrepresenterade bland 

de nyanlända som har nedsatt etableringsplan. Att kvinnor nästan uteslutande är de som får 

nedsatt etableringsplan beror till stor del på att de stannar hemma med barnen i väntan på 

barnomsorg (Statskontoret 2012, s. 59). 

 Arbetsförmedlingen skriver även att färre kvinnor deltar i arbetsförberedande 

utbildningar, och att nyanlända kvinnor i mindre utsträckning än män arbetar vidare efter att 

etableringsplanen är avslutad (Arbetsförmedlingen 2014, s. 9). Att uppnå en jämställd tillgång 

till kvalitativa insatser för både kvinnor och män är den största utmaningen inom 

etableringsuppdraget menar Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen som har det 

samordnade ansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden uppmärksammar i 2014 

års återrapportering av etableringsuppdraget till arbetsmarknadsdepartementet, en förändring i 
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lagen som innebär förlängning av etableringsplan på grund av föräldraledighet på deltid. 

Syftet med förändringen är att nyanlända som deltar i etableringsplanen på deltid och är 

föräldraledig på deltid ska få samma effektiva tid för insatser som de som deltar i aktiviteterna 

på heltid (Arbetsförmedlingen 2014, s. 12). En utveckling av etableringsreformen som 

grundas på ett jämställdhetsperspektiv har inletts för att skapa ett erfarenhetsbaserat 

metodutvecklingsarbete (2014, s. 10). Arbetsförmedlingen belyser också det faktum att de 

personer som är anhöriginvandrare i mindre utsträckning deltar i etableringsinsatser. Detta 

förhåller sig till kön då kvinnor är starkt representerade i denna grupp och utgör 72 procent av 

de anhöriga (Arbetsförmedlingen 2014, s.24) 

 Riksrevisionen som också genomfört en utredning av etableringsprocessen, 

skiljer sig lite de två första rapporterna eftersom den har ett mer ekonomiskt perspektiv med 

fokus på effektiv etablering på arbetsmarknaden. Där kommenterar de att nyanlända kvinnor 

och utomeuropeiskt födda är de som har särskilt svårt att etableras på arbetsmarknaden. Dock 

kommer inga förslag på vilka åtgärder som krävs för att bryta det mönstret (Riksrevisionen 

2014c, s.29).  

 I oktober 2012 presenterades den slutliga rapporten i den statliga utredningen 

Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 

2012:69). Förutsättningar så som utbildning arbetslivserfarenhet och språkkunskapen spelar 

stor roll för hur snabbt en person etableras på arbetsmarknaden, men det finns en struktur som 

i större grad hindrar kvinnor från att delta i etableringsinsatser (SOU 2012:69, s.20). En av de 

utgångspunkter som ligger till grund för utredningens analys är att kvinnor och män ska få 

likvärdiga förutsättningar för att kunna etableras inom arbets- så väl som samhällslivet. 

Argumentet bygger på iakttagelsen att kvinnor som invandrar som anhöriga befinner sig i en 

situations som innebär en risk för att hamna i ett ekonomiskt beroendeförhållande till den 

person de invandrat till. Utredningen som identifierar denna könsmaktsordning, ger förslag på 

åtgärder som de menar ska ge en mer likvärdig integration. Förslaget är en individualiserad 

ersättning samt att erbjudanden om att delta i etableringsinsatser även ska nå ut till de kvinnor 

som stannar hemma och försörjs av anhöriga. De menar även att individualisering ska gälla 

för vilka insatser som personen ska delta i, det vill säga att det är individens behov snarare än 

könstereotypa föreställningar om kvinnliga och manliga arbetsroller, ska ligga till grund för 

anpassade etableringsinsatser (SOU 2012:69, s.20).  

 Dessa förslag på åtgärder och förändringar speglar etableringsreformens mål 

utifrån ett jämställt perspektiv, det vill säga ökad likvärdighet och bättre tillvaratagande av 

individens kompetens med fokus på kvinnors ”empowerment”. Kvinnors underordning ges 
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utrymme i utredningarna och rapporterna, och kvinnors underordning inom 

integrationsprocessen värderas som ett centralt problem. Som nämns ovan innebär en 

idékritisk analys att dels beskriva hur samhällsgrupper och maktasymmetrier beskrivs och 

värderas, och sedan relatera dessa till en social kontext. I den statliga utredningen 

uppmärksammas anhöriginvandrare som ofta inte omfattas av etableringsreformen men 

samtidigt uppvisar liknande svårigheter som nyanlända kvinnor har i arbetslivet. Eftersom 

anhöriginvandrare inte är målgruppen för lagen så finns det en risk att deras 

arbetslivssituation osynliggörs när endast etableringsreformen undersöks. Det är dock viktigt 

att uppmärksamma utsattheten för kvinnorna som är starkt överrepresenterade inom denna 

grupp. Den statliga offentliga utredningen uppmärksammas att av de kvinnor som anlände till 

Sverige år 2000 är cirka 50 procent utan sysselsättning efter tio år (SOU 2012:69, s. 57). 

5.2.2 Etnicitet  

Även om begreppet etnicitet inte nämns i ord, finns andra begrepp kopplade till 

maktasymmetrin etnicitet närvarande i alla texterna då de pratar om skillnader i utrikes och 

inrikes födda personers möjligheter till förvärvsarbete. Den offentliga utredningen markerar 

att det finns starka bevis som pekar på att etnisk diskriminering förekommer på 

arbetsmarknaden. Denna diskriminering kan till exempel vara preferensbaserad, det vill säga 

att arbetsgivare väljer ut och väljer bort personer beroende på etnicitet, religiös bakgrund och 

utseende trots att dessa egenskaper inte har något samband med individens produktivitet. En 

diskriminering som inte nödvändigtvis behöver vara avsiktlig eller medveten (SOU 2012:69, 

s.80). 

 I de flesta fall när maktasymmetrin etnicitet nämns delas personer in i två 

grupper, inrikes födda och utrikes födda. Som tidigare nämnt beskriver alla rapporter att 

nyanlända utrikes födda generellt har svårare att komma in på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningen hos nyanlända är lägre än hos inrikes födda, och skillnaden mellan dem har 

ökat de senaste decennierna (SOU 2012:69, s. 55).  I en idékritisk analys är det viktigt att lyfta 

fram den sociala kontext materialet är framtagna (Boréus och Bergström 2012, s.160). 

Rapporterna om etableringsreformen är skrivna utifrån ett syfte att utveckla ekonomiska såväl 

som sociala faktorer inom integrationen. Enligt Arbetsförmedlingen (2014, s. 70) finns det 

idag en efterfrågan av arbetskraft som inrikes födda själva inte kan möta, utan utrikes födda är 

ett nödvändigt tillskott på arbetsmarknaden. Prognosen som Arbetsförmedlingen har gjort 

speglar de argument som de los Reyes och Mulinari lyfter, nämligen teorin om att den 

kapitalistiska världsordningen har bidragit till ett ökat behov av arbetskraftsinvandring som 
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fyller luckorna i det åldrande, rasifierade, bekönade arbetet som den segregerade 

internationella arbetsmarknaden innebär (de los Reyes & Mulinari 2007, s. 18).  

 Generellt i det material som utreder etableringsuppdraget markeras etnicitet i 

grova drag, inrikes eller utrikes födda, inom europeisk eller afrikanskt/asiatiskt ursprung, väst 

mot öst. Till skillnad från kön och klass har etableringsreformen i sig en klar koppling till 

maktordningen etnicitet. Etableringsreformen är en politisk reform ämnad för de som inte kan 

kategoriseras som ”svenskar” eller inrikes födda. Lagen syftar till att bistå de som kommit till 

Sverige med en väg in i det svenska samhället, främst genom arbete och utbildning. 

Regeringen beskriver att integration är en del av den samlade politiken för utbildning, arbete 

och välfärd. Integrationspolitiken är en politik som ska skapa rättvisa och jämlikhet i ett 

samhälle där alla har olika förutsättningar. Mer precist fokuserar politiken på frågor som rör 

nyanländas etablering i samhället, ersättning för flyktingmottagande och urbant 

utvecklingsarbete (Regeringskansliet 2014).  

 Den teoretiska diskussionen kring den roll etnicitet har i integrationspolitiken 

grundas främst på uppdelningen mellan vi och dem. Lagen som styr det här 

integrationsuppdraget heter Etablering av vissa nyanlända invandrare, och bekräftar då den 

argumentation som menar att integrationspolitiken, etableringsuppdraget i detta fall, är en 

politik för de ”andra” icke-svenska, invandrarna. Det finns ingen del av integrationspolitiken 

som berör hur inrikes födda ska integreras i det mångfaldssamhälle som Sverige idag faktiskt 

är, hur etniskt svenska och etniskt icke-svenska jämlikt ska integreras i den kultur som den 

globala migrationen skapar. 

 Hur värderas etnicitet? Etableringsuppdraget bygger på en uppdelning mellan 

etniskt svenska som redan är integrerade i det svenska samhället och icke-svenskar som ska 

integreras i samhället. Hur etnicitet värderas i samhället utgår från denna särskiljning av 

inrikes födda och utrikes födda, där utrikes födda är underordnade eftersom de skiljer sig från 

normen. 

5.2.3 Klass 

Hur uppmärksammas maktasymmetrin klass? På samma sätt som etnicitet och kön sätter upp 

ramar för individernas handlingsrum är klassordningar en källa till exploateringsrelationer. I 

det empiriska materialet är det främst de strukturella klassunderordningarna som undersöks. 
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Utbildning 

I diskussionen ovan om klassbegreppets betydelse utmärks utbildning av Bourdieu som en 

källa till klassreproduktion (Carle 2010, s. 386). I etableringsprocessen är utbildning en viktig 

komponent som har stor betydelse för den nyanländas möjlighet till att etableras på 

arbetsmarknaden. Ett av de största problemen som lyfts fram med etableringsprocessen är att 

validering och vuxenutbildning inte nyttjas till en tillräckligt hög grad. Riksrevisionen 

förklarar att även om över hälften av nyanlända inom etableringsuppdraget saknar 

motsvarande gymnasieutbildning så är det bara fem procent som hade vuxenutbildning som 

en insats och aktivitet inom etableringsplanen (Riksrevisionen 2014a, s. 10). Det är 

problematiskt, menar riksrevisionen, när unga nyanlända väljer bort utbildning som en del av 

etableringen då de har ett långt arbetsliv framför dem. Efter etableringsuppdraget påverkas 

personers möjligheter i stor utstäckning av den utbildningsnivå de har när de möter 

arbetsmarknaden. Att utbildningsnivån har effekt på möjligheter i arbetslivet är inte en 

specifik förutsättning för nyanlända, dock finns det en tradition av nätverk på den svenska 

arbetsmarknaden. Eftersom nyanlända inte har samma kontakt med arbetsmarknaden som 

inrikes födda har så är utbildningen en viktig komponent för att skapa möjlighet till 

anställning (Riskrevisionen 2014a, s. 12).  

Statskontoret skriver att flyktingars möjligheter till sysselsättning varierar till 

stor del på grund av vilken utbildningsnivå de har (Statskontoret 2012, s. 27). Av de som 

deltar i etableringsuppdraget har mer än en tredjedel (36 procent) en kortare utbildning än nio 

år, från 2013 befann sig 45 procent av deltagarna i den gruppen. En viktig insats för att 

personer med kort utbildning ska kunna integreras och etableras på arbetsmarknaden på 

samma villkor som andra är vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen skriver att i ett längre 

tidsperspektiv kan detta vara avgörande för en persons möjligheter till att konkurrera på 

arbetsmarknaden. Efter att etableringsuppdraget är slut och personer inte fått jobb övergår till 

att delta i jobb- och utvecklingsgarantin har de längre inte möjlighet till att delta i 

grundläggande vuxenutbildningar (Arbetsförmedlingen 2014, s. 32). Arbetsförmedlingen 

uppmärksammar att utbildningsnivån har ökat för alla kategorier förutom hos 

anhöriginvandrare där de som har en kortare utbildning är nio år har mellan år 2012 och 2014 

ökat från 49 procent till 59 procent (Arbetsförmedlingen 2014, s. 24).  

 Statskontoret (2012, s. 32) skriver att sammansättningen bland 

migrationsgruppen flyktingar har förändrats markant de senaste 15 åren. Utbildningsnivån är 

lägre, länderna där flest flyktingar utvandrat ifrån har ändrats, den grupp som har en låg 

sysselsättningsgrad har ökat, vilket Statskontoret menar på indikerar att flyktingarna har ett 
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svårare utgångsläge än de som invandrade i mitten av 1990-talet. När utbildning diskuteras i 

statskontorets, riksrevisionens och arbetsförmedlingens utredningar visas att förändrade 

flyktingmönster för med sig förändrade möjligheter för nyanlända på grund av 

utbildningsnivån. Även om utbildningsnivån ökat under de senaste åren tillvaratas inte de 

nyanländas kompetens i den utsträckning som är möjlig. Enligt den teoretiska diskussionen 

om strukturell diskriminering går det att utläsa mönster i kartläggningen av kompetenser som 

bygger på en mer kollektivt bemötande snarare än en individuellt anpassad plan för 

etablering.  

 Som diskuterat ovan hur klass beskrivs och värderas i arbetet med etablering har 

utbildning enligt Bourdieu en viktig roll för klassamhällets reproduktion. 

Arbetsmarknadsutbildning och subventionerade anställningar har visat sig vara gynnsamma 

för utrikes föddas möjligheter till arbete. Dock är det få som deltar i insatserna (SOU 2012:69, 

s. 178). Eftersom arbetsmarknadsutbildningen inom etableringsuppdraget ska svara mot 

aktuell efterfrågan på arbetsmarknad är det framförallt områden som omvårdnad, lager och 

restaurang som utbildningen inriktar sig på (Arbetsförmedlingen 2014, s. 38). Följer vi den 

argumentation som Bourdieu framför så innebär det att genom arbetsmarknaden styr vilka 

områden som nyanlända erbjuds utbildning inom, istället för baserat på individens tidigare 

erfarenheter och intressen, reproduceras klassamhällets uppdelning mellan 

produktionsarbetare och ägare. Nyanlända faller då inom kategorin för produktionsarbete med 

osäkra arbetsvillkor, och normen för ägarklassen är generellt svenska män (Carle 2010, s. 

385). Anställningar inom dessa yrkesområden är nämligen i större grad otrygga. Den instabila 

arbetsmarknaden karaktäriseras av anställningsformen deltidsarbete och osäkra 

anställningsvillkor (SOU 2012:69, s. 90).  

 

5.3 Intersektioner mellan maktasymmetrierna i etableringsreformen 

 

På vilket sätt bidrar etableringsreformen till att synliggöra eller dölja intersektioner av 

maktasymmetrier? Och hur relaterar detta till strukturell diskriminering inom 

etableringsreformen? I detta delavsnitt kommer en teoretisk diskussion föras om 

intersektioner mellan kön, klass och ras/etnicitet inom integrationspolitiken i allmänhet och 

etableringsreformen i synnerhet. Uppsatsen relaterar den tidigare integrationsdebatten till 

etableringsreformen med fokus på arbete och utbildning som är två områden som framställs 

som betydande för nyanländas etablering.  
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Kön och etnicitet inom etableringsuppdraget 

Inom Arbetsförmedlingens arbete med etableringsuppdraget har intersektionen mellan kön 

och etnicitet uppmärksammats genom att tillföra ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet används som ett verktyg för att arbeta mot att nyanlända kvinnor 

och män får samma möjligheter och tillgång till kvalitativa insatser (Arbetsförmedlingen 

2014, s. 10). Även om jämställdhetsperspektivet har en viktig roll för att uppnå en ökad 

likvärdighet mellan kvinnor och män, finns det en risk i att bara fokusera på maktordningen 

mellan kvinnor och män, då den inte inkluderar de funktioner etnicitet och klass har i 

samverkan med kön i etableringsprocessen. Den statliga offentliga utredningen påpekade 

liknande argument 2012, där de förklarar att det är viktigt att etableringsinsatserna stämmer 

överens med den enskilda personens behov och förutsättningar (SOU 2012:69, s. 20).  

Studier av etableringsuppdraget visar på strukturer i handläggningen av 

etableringsplanen som präglas av könsstereotypa föreställningar om utrikes födda kvinnor och 

män. Gällande etableringsmålet starkare incitament skriver den offentliga utredningen att 

utrikes födda kvinnor är särskilt känsliga för ekonomiska incitament, då försörjningsstöd 

under de första åren ger en ökad risk för att hamna i ett beroendeförhållande till bidrag. 

Utredningen visar att handläggare inom statliga myndigheter, så som Arbetsförmedlingen, till 

stor del har bemött utrikes födda kvinnor som en homogen grupp. Föreställningar om utrikes 

födda kvinnor grundas på antaganden som till exempel att de har mycket stora familjer, även 

om kvinnor som invandrat under 2000-talet i genomsnitt har 0,4 till 1,5 barn (SOU 2012:69, 

s.73).  Dessa föreställningar om utrikes födda kvinnor som en enhetlig grupp har enligt 

utredningen lett till att nyanlända kvinnor med unga barn får ta del av en lägre andel och 

mindre relevanta insatser (SOU 2012:69, s. 297). En kvinna som nyligen invandrat till 

Sverige och har en man som är utrikes född, och har barn som är under sex år får även vänta 

längre på att tilldelas insatser (SOU 2012:69, s. 23). ”För en nyanländ kvinna spelar 

familjesituation och makens födelseland således roll för hur snabbt hon anvisas till en åtgärd 

av handläggaren. Motsvarande samband saknas för nyanlända män” (SOU2012:69, s. 297). 

Utredningen föreslår utifrån detta att arbetsförmedlingen bör införa kompetensutvecklande 

program som utbildar de handläggare som arbetar med nyanlända, om normer och 

föreställningar kopplade till kön och etnicitet (SOU2012:69, s. 297). Förslaget indikerar att 

det finns en intersektion mellan kön och etnicitet inom etableringsprocessen som måste 

uppmärksammas och förebyggas för att jämställdhet ska vara möjlig.  
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 Teoretiskt bidrar föreställningar om utrikes födda män som en homogen grupp 

också till fördomar som relaterar till strukturell diskriminering, även om dessa inte belyses av 

utredningen. Problematiken med normerande föreställningar om ”invandrarkvinnor” som en 

homogen grupp med gemensamma intressen, erfarenheter och möjligheter är inte specifik för 

etableringsuppdraget. Normer och föreställningar är ett viktigt inslag i hela samhället, inom 

alla maktordningar och på alla nivåer. Teorin om det normkritiska intersektionella 

perspektivet som Martinsson lyfter hjälper till att illustrera detta och förklara hur 

maktasymmetrierna kön, klass och etnicitet relaterar till jämställdhetsarbete i 

integrationspolitiken såväl som inom etableringsuppdraget (2014, s. 249).  

5.3.1 Normkritiskt intersektionellt perspektiv på etableringsreformen 

Vad är normen i etableringsreformen och vilka normer synliggörs och döljs? Anledningen till 

att uppsatsen inkluderar denna metod är för att den bidrar med ett förtydligande av 

maktpositionerna som påverkar integreringen genom att belysa både de priviligierade och 

underordnade inom maktordningarna, de som är inom normens ramar och de som avviker från 

dem.  

Normkritiskt perspektiv som beskrivits ovan i metodavsnittet är en metod och en 

teori som används för att synliggöra hur normalisering av vissa föreställningar om hur 

samhället ska organiseras skapar en förståelse om att det normala sättet är det enda sättet, och 

att andra möjliga förfaranden är omöjliga. Utredningen framför ett förslag på problemet med 

föreställningarna om ”invandrare” som homogena grupper och riktas mot Arbetsförmedlingen 

men har även en betydelse för andra myndigheter som arbetar med etableringsuppdraget. 

Könsneutrala anvisningar till insatser lyder förslaget, som innebär att Arbetsförmedlingen bör 

forma ett kompetensutvecklingsprogram som berör normer och föreställningar som relaterar 

till kön och etnicitet. Både handläggare och arbetsförmedlingens interna föreskrifter ska ges 

stöd för att inte reproducera normer om kön och etnicitet i sitt arbete med nyanlända (SOU 

2012:69, s. 297). 

 Arbetsförmedlingen lyfter frågan om könsmaktsordningar och jämställdhet inom 

arbets- och utbildningsmarknaden i sin återrapportering av etableringsuppdraget. Män och 

kvinnor inom etableringsuppdraget, men även på arbetsmarknaden generellt, deltar inom olika 

inriktningar och olika mycket i arbetsmarknadsutbildningar. Antalet 

arbetsmarknadsutbildningar inom mansdominerade yrken är större än de inom traditionella 

kvinnoyrken. Även om arbetsmarknadsutbildningar ökat för kvinnodominerade yrken menar 

arbetsförmedlingen att ansträngningar för att motverka de traditionella könsrollerna är 
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nödvändig. Kvinnor och män bör enligt arbetsförmedlingen uppmuntras till att bryta mot 

könsnormerna inom arbetsmarknaden, något som skulle resultera i att fler nyanlända kvinnor 

får jobb efter avslutad utbildning (Arbetsförmedlingen 2014, s. 38). Hur maktasymmetrierna 

klass och etnicitet relaterar till detta jämställdhetsarbete tydliggörs genom det intersektionella 

normkritiska perspektivet.  

 Martinsson som förespråkar det normkritiska perspektivet skriver att en av de 

viktigaste delarna av intersektionell normkritik är utgångspunkten att en norm aldrig 

förekommer avskilt från andra normer. En norm samverkar med andra normativa principer 

och växer sig starkare genom att upprepas och formas tillsammans. Genom det 

intersektionella normkritiska perspektiv som Martinsson beskriver innebär denna samverkan 

som gör att normer blir starkare även skapar en medvetenhet om hur normer kan utmanas. När 

en normalisering äger rum befästs vissa kunskaper, världsbilder och föreställningar om 

samhällets organisation och hur individer bör tänka och agera. I föreställningen om 

jämställdhet har en viss nyliberal förståelse på senare tid normaliserats, där frågan om 

individens möjligheter att utvecklats blivit central medan det kollektiva välfärdssamhällets 

utveckling marginaliserats (Martinsson 2014, s. 249). Martinsson förklarar att den nutida 

jämställdhetspolitiken karaktäriseras av karriär, marknadsorienterad offentlig sektor, frihet 

från hushållsarbete, och kvinnors medverkan i näringslivsstyrelser, som framstår som 

viktigare mål för medelklassen än vad kritiskt tänkande, engagemang för samhällsomvandling 

och jämlikhet (Martinsson 2014, s. 250-251). På ett sätt kan den liberala ideologin anses som 

paradoxal i detta anseende. Samtidigt som ett centralt värde är individens frihet och möjlighet 

så antyder argumentationen ovan har andra värden som rättvisa och jämlikhet marginaliserats.  

Ett liknande argument presenteras av Mulinari som skriver om diskriminering 

inom organisationer.”[F]emininiteter som premieras inom sjukvården är tydligt rasifierade 

och klassmärkta. Rasifierade sjuksköterskor och sjuksköterskor från arbetarklassen hade 

svårare att förkroppsliga den medelklassfemininitet som NPM (new public management) 

premierar” (Mulinari 2014, s. 225).  Då jämställdhetsnormen likställs med den fria 

marknaden och individens frihet, skapas föreställningar om kön och klass. Allt från att 

kvinnor ska engageras inom vård och omsorg i den privata sektorn, samt att kvinnor ska 

frigöras från hushållsarbete genom RUT-avdrag grundas på en förståelse om att 

jämställdhetsarbete är insatser för den vita medelklassen medan arbetarklassen inte 

uppmärksammas inom jämställdhetsarbetet (Martinsson 2014, s. 250). Hur är detta relevant 

för deltagare i etableringsinsatser? Detta är den sociala kontext som maktasymmetrierna 

samverkar inom, det visar på strukturerna i samhället som nyanlända ska etableras inom och 
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synliggör vilka möjligheter och hinder som nyanlända kvinnor möter i processen för att 

etableras på arbetsmarknaden och få makten att forma sina liv. 

5.3.2 Kön och etnicitet i samverkan med klass 

I etableringsuppdraget uppmärksammas inte uttryckligen hur maktasymmetrierna etnicitet och 

kön samverkar med klass. Istället måste etableringsprocessen ses ur den sociala kontexten för 

att förstå hur intersektionen mellan kön, etnicitet och klass samverkar inom 

etableringsuppdraget.  

Arbetsmarknadens villkor är ett sammanhang där dessa maktasymmetrier 

samverkar. Intersektionalitet är här ett viktigt instrument för att illustrera ojämlikhet och 

strukturell diskriminering inom integrationen på arbetsmarknaden. Andelen utrikesfödda är 

högre inom tillfälliga och osäkra yrkesområden, och kvinnor i högre grad än män har 

anställning inom dessa områden. Den marxistiska teorin om klasser som beskrivits i 

teoriavsnittet förklarar att klass relaterar till ekonomisk makt och att uppdelningen uppstår i 

klyftorna mellan ägare och arbetskraften (Heywood 2012, s. 106). I dessa förhållanden är det 

tydligt att nyanlända kvinnor från utomeuropeiska områden har en betydligt svagare 

arbetsmarknadsanknytning i förhållande till normen som utgörs av den svenska, vita, manliga 

hegemonin (SOU 2012:69, s. 90). Nyanlända kvinnors underordning på arbetsmarknaden 

beror då enligt den intersektionella modellen inte bara på grund av sitt kön, utan även 

ras/etnicitet och ekonomiskt såväl som kulturellt kapital. Ras och etnicitet är relevanta 

faktorer för fördelningen av resurser i samhället och uppdelningen av samhällsklasser, 

förklarar Molina innan hon skriver följande stycke. 

 

”De invandrades positioner på arbets- och bostadsmarknaden, deras exkludering från det 

politiska livet, den diskriminerande försörjningen av välfärdstjänster, är bara några exempel på 

hur ett samhälle som struktureras längs ett rasregelsystem markerar och utkristalliserar 

skillnader, avstånd och förtryck gentemot en stor del av dess befolkning.” (Molina 2014, s. 41)
1
.  

 

Utmaningen som Molina framför är att identifiera de mekanismer som står bakom samhällets 

rasifiering, det klassamhälle som struktureras utifrån ett rasregelsystem samverkar på arbets- 

och bostadsmarknaden även med maktasymmetrin kön.  

 

1
 Ras är ett omstritt begrepp, för- och nackdelar med att använda begreppet ”ras” istället för etnicitet diskuteras 

på sida 11.  
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Inom integrationen och etableringen av nyanlända är utmaningen starkt sammanlänkat med 

Molinas beskrivning ovan, det vill säga arbets- och bostadssegregation.  

Eftersom en intersektionell analys kritiserar hur strukturer i samhället skapar 

ojämlikhet finns det också en normativ tanke med teorin som diskuterar hur samhället istället 

bör utformas. En politisk vision om ett samhälle där kulturell komplexitet hanteras på ett 

 demokratiskt och icke-exkluderande sätt (Lykke 2003, s. 52).  

 

Vilka påverkas av Etableringsreformen? 

Etableringsreformen omfattar genom lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända en specifik målgrupp som har rätt att delta inom formerna för 

etableringsinsatserna. Etnisk särskiljning mellan utrikes och inrikes födda är grundläggande 

för etableringsreformens existens. Bland de som kommer till Sverige är skyddsbehövande 

flyktingar och deras anhöriga de som möter mest svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Utifrån den målgruppen som etableringsreformen innefattar blir det tydligt 

att integrationen är till för de nyanlända utrikes födda. Som statskontoret påpekar påverkas 

även invandrare som inte har rätt att delta i insatserna, till exempel barn och äldre som berörs 

indirekt av de insatser som deras familjemedlemmar deltar i (Statskontoret 2012, s. 20). Med 

utgångspunkt från debatten ovan om ”vi” och ”dem” saknas det en reflektion över hur 

samhället i sig och de som inte räknas in som målgrupp för insatserna, och deras anhöriga, 

påverkas av etableringsprocessen.  

 

Integrationspolitik för vem? 

I den teoretiska debatten om integrationspolitik och integrationstänket i sig som omnämnts 

tidigare i uppsatsen har uppmärksammat två olika inriktningar om vad integration faktiskt 

innebär. Begreppet integration förklarar villkoren för delaktighet i samhället, att vara 

integrerad betyder i denna mening att en person är en del av samhället medan en person som 

inte integrerats är utanför. Debatten berör främst hur delaktigheten och utanförskapet kan 

preciseras: där första antagandet är att det är samhället som inte är integrerat, andra 

förklaringen fokuserar istället på individen, hur en person eller grupp ska anpassas för att 

samhället ska bli så som det bör vara, det vill säga en normativ ansats om social anpassning. 

Den sociala anpassningen syftar till frågan om hur samhället och invånarna måste förändras 

för att möta samhällets fundamentala värden och principer (Beckman 2011, s. 45). Kritiken 

mot integrationspolitiken som de los Reyes och Mulinari framför är dess paradoxala 

premisser. Samtidigt som integrationspolitiken utgår från målen lika rättigheter, möjligheter 
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och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, grundas politiken på förutsättningen 

om människors naturliga olikheter. Uppdelningen som integrationen skapar påverkar inte bara 

etniska minoriteter och utrikes födda, utan bidrar även till formeringen av ett 

majoritetssamhälle. Framför allt riktas kritik mot uppdelningen mellan ”vi” det vill säga de 

som ska integrera, och ”dem” de som ska integreras (de los Reyes och Kamali 2005, s. 7). 

Ser vi till etableringsreformen såsom den återges av Arbetsförmedlingen, 

Statskontoret, Riksdagsrevisionen och de offentliga utredningarna går det att utläsa till stor 

del vilken målgrupp som politiken ämnas omfatta, vem integrationspolitiken är till för. 

Beckmans problemställning samt de los Reyes och Kamalis argumentation ovan hjälper till att 

utreda vilka intersektionella maktrelationer inom etableringsuppdraget som synliggörs och 

döljs. Det ger även en inblick i vilken form strukturell diskriminering som förekommer inom 

etableringsuppdraget.  

Om integrationens uppdelning mellan vi och dem skapar strukturell 

diskriminering, är det rimligt att avveckla integrationspolitiken för att uppnå jämlikhet? Enligt 

den tanke som Beckman argumenterar för finns det möjligheter med integrationen om den 

betraktas som en relationell egenskap (2011, s. 29-30). Teoretiskt bör integrationspolitiken 

enligt Beckmans argumentation inte fokusera på nyanlända migranter som i ett vakuum utan 

istället sträva efter att skapa integration individer emellan. Visst ska nyanlända som söker 

skydd i Sverige få de verktyg de behöver för att få makten över sina liv. Idékritiken i 

uppsatsen argumenterar för att integrationspolitiken idag inte ska begränsas till insatser för 

nyanlända utan breddas till hur alla individer i ett samhälle kan integreras med varandra, 

oavsett kön, klass och etnicitet. 
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6. Slutsatser 

 

Strukturell diskriminering, en politik om jämlikhet som bygger på människors olikheter, 

handläggning av etableringsinsatser som färgas av normer och möjligheter att tillvarata 

individers kompetens är några av iakttagelserna som framkommit genom den intersektionella 

analysen.  

 Maktasymmetrierna kön, etnicitet och klass identifieras på olika sätt inom 

etableringsuppdraget. Kön är den maktordning som tydligast synliggörs i rapporterna, där 

nyanlända kvinnors underordning på arbetsmarknaden framträder som ett av de största 

problemen inom integrationen. Stor del av den strukturella diskrimineringen mot nyanlända 

kvinnor bygger på normer och föreställningar om utrikes födda kvinnor som en homogen 

grupp. En metod som myndigheterna som jobbar med etableringsuppdraget föreslår är att 

bemöta kvinnors utsatthet är genom ett jämställdhetsperspektiv. Men som det intersektionella 

teorin förespråkar så ger ett jämställdhetsperspektiv endast en förenklad förklaring av 

diskriminering.  

 Etnicitet beskrivs och värderas främst genom uppdelningen av utrikes och 

inrikes födda, där det i rapporterna förklaras nyanlända utrikes födda generellt ha svårare att 

etableras på arbetsmarknaden än vad inrikes födda har. I diskussionen om etnicitet har även 

debatten om att integrationspolitikens existens bygger på en särskiljning mellan vi och dem. 

Något som dels bekräftas av etableringsreformen som är en politik avsedd de andra, utrikes 

födda.  

Diskussioner om klass och de faktorer inom integrationen som reproducerar klassamhället 

utmärks inte lika tydligt som segregation som bygger på kön och etnicitet. 

Arbetsmarknadsutbildning som inte bygger på individens erfarenheter och intressen bidrar 

enligt den teoretiska analysen till att klasskillnader (åter)skapas. Uppdelningen mellan ”ägare” 

och ”produktionsarbetare” eller mellan medelklass och arbetarklass reproduceras då 

nyanlända etableras inom den instabila arbetsmarknaden som karaktäriseras av deltidsarbete 

och osäkra anställningsvillkor.     

Den andra frågeställningen berör intersektionen mellan maktasymmetrierna. 

Regeringen argumenterar för att arbete är vägen till tillhörighet och makten att forma sitt liv 

och sin framtid. I relation till etablering på arbetsmarknaden visar rapporterna att utrikes 

födda i högre grad än inrikes födda är anställda inom osäkra yrkesområden, och nyanlända 

kvinnor är de som generellt har svårast att etableras i arbets- och samhällslivet. Nyanlända 
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kvinnor som ankommit till som skyddsbehövande eller anhörig har en betydligt svagare 

arbetsmarknadsanknytning, vilket inte bara beror på kön eller etnicitet utan är styrs av en 

samverkan av normer om traditionella könsroller, fördomar om utrikes födda, lägre 

utbildningsgrad, såväl som ekonomiskt och kulturellt kapital. Resultatet av uppsatsens analys 

visar på att det finns kunskapsluckor om hur kön, etnicitet och klass samverkar och framför 

allt hur normer kring dessa reproduceras genom traditionella föreställningar om utrikes födda 

kvinnor. 

Teorin intersektionalitet innebär som tidigare nämnt att lyfta fram de strukturer i 

samhället som maktöverordningar bygger på och som upprätthåller ojämlikheten En teoretisk 

förståelse av etableringsreformen indikerar att stor del av den strukturella diskrimineringen 

bygger på kategorisering, kvinnor eller män, svenskar eller invandrare, och att individer 

behandlas utifrån fördomar och normer kopplade till dessa kategorier. Förslag på hur 

integrationsarbete ska bemöta ojämlikhet som grundas på dessa fördomar och normer är att 

skapa en medvetenhet samt ett aktivt normkritiskt arbete inte bara inom jämställdhets- eller 

diskrimineringspolitiken utan även inom integrationspolitiken och alla andra politikområden. 

Det kompetensutvecklingsprogram som offentliga utredningen föreslår är ett konkret exempel 

på hur normer och intersektionella maktordningar kan utmanas inom etableringsprocessen. 

Genom att utbilda den personal som medverkar i etableringsprocessen om normer och 

föreställningar som relaterar till kön, klass och etnicitet, skapas förutsättningar för ökad 

likvärdighet och bättre tillvaratagande av individens kompetens, och närma sig 

integrationsmålet jämlikhet. 

 Kritik har lyfts fram kring integrationens paradoxala karaktär, att integrationen 

bygger på att invandrare är underordnade som ska integreras i det svenska överordnade 

samhället genom etableringsprocesser. Tidigare i uppsatsen nämns att en risk med idékritiken 

är att den blir ”felsökande” istället för att fokusera på hur något istället bör vara. Jag tror att 

den idén kan användas i relation till integrationen. Istället för att lägga allt fokus på 

utmaningarna så kan det finnas ett värde i att se möjligheterna med den potential som alla i 

samhället, inrikes och utrikes födda besitter. Beckmans argumentation om att integration är en 

relationell egenskap mellan personerna i ett samhälle kan till stor del vara av nytta i fallet 

etableringsprocessen. Integration behöver inte bara innebära utmaningar, en tanke om 

integration som en relation mellan individ och samhälle skapar också möjligheter. Integration 

med varandra istället för integrering av ”de andra” indikerar inställningen för ett mer jämlikt 

integrerat samhälle. 
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