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 Abstrakt: 
Integration och arbete är två begrepp som ofta likställs i 
Sverige. Framför allt görs denna likställning inom politiken 
och praktiseras institutionellt av Arbetsförmedlingen. Men 
hur organiseras integration och arbete mer specifikt och vad 
får denna organisering för konsekvenser? Syftet med denna 
fallstudie är att kartlägga och analysera organiseringen av en 
integrationssatsning med tonvikt på arbete. Analysen 
kommer att utforska betydelsen av kön, klass och 
etnicitet/ras när denna organisering görs. Fallstudien 
centreras kring ett praktikprogram som organiseras av ett 
kommunalägt bolag och som erbjuder nyanlända och 
arbetslösa ungdomar en praktikplats. Med hjälp av en 
kvalitativ metod har material samlats in via dokument, 
observationer och intervjuer.  Studien utgår från ett kritiskt 
perspektiv som diskursivt analyserar resultatet från praktik-
programmet och placerar detta i ett större politiskt 
sammanhang om arbete och integration. Resultatet i studien 
visar att den nyliberala diskursen om arbete och integration 
tar stor plats i praktikprogrammets organisering och 
bestämmer vilka som ges möjlighet att delta genom att 
definiera den kompetens som praktikprogrammet eftersöker. 
Praktikprogrammet blir en länk mellan Arbetsförmedlingens 
selektering av potentiella deltagare och ”marknadens” 
efterfrågan på praktikanter. Studien synliggör också hur 
arbetsbegreppets rasifierade och könade konstruktioner 
överförs till begreppet integration och hur organiseringen 
blir en lokal praktik för görandet av ojämlikhet. 

 
 
Nyckelord: Integration, arbete, mångfald, organisering, nyliberalism.  
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1 Inledning 

1.1 Förord 
 
Först vill jag rikta ett stort tack till studiens informanter. Tack för att ni gav er tid och 

tog min studie på allvar. Jag vill också rikta ett stort och varmt tack till Angelika Sjöstedt 

Landén, tack för ditt stöd och handledning, du är anledningen till att denna uppsats 

över huvud taget skrevs. Jag vill också tacka dig David, för våra samtal, luncher och 

diskussioner, de har gjort stressen lite mer hanterbar och givit perspektiv på livet med 

att skriva en uppsats. Avslutningsvis vill jag be dig om ursäkt Hanna, för mitt korta 

tålamod och stressade humör under denna tid. Du har varit och är ett otroligt stöd, jag 

älskar dig.  

 

1.2 Introduktion 
 
Jag bestämde mig tidigt för att jag ville skriva om integration i denna magisteruppsats, 

ett intresse som har funnits med mig länge och som jag kan spåra till min uppväxt. Jag 

har växt upp i direkt anslutning till en förort i Göteborg som senare kommit att klassas 

som ett utanförskapsområde. Jag bodde i ett radhus på ”andra sidan vägen”, i en familj 

med välutbildade och etniskt svenska föräldrar men gick i skolan och hade min 

umgängeskrets i en av miljonprogrammets förorter. Jag minns min tid i grundskolan 

som en lycklig tid, en tid som gav mig möjlighet att lära känna många människor och 

bygga vänskapsband som i mångt och mycket lever kvar än i dag. Men det var också 

en tid som präglades av motsättningar mellan grupperingar som ofta formades kring 

etnicitet och klass. Eftersom jag rörde mig mellan olika grupperingar så hade jag svårt 

att riktigt ”ta ställning” för någon gruppering, något som jag idag är stolt över men som 

också gjorde att jag blev ifrågasatt. I dag är minnena från uppväxten fortfarande en stor 

del av det jag identifierar mig med, samtidigt ser jag också mönster i vilka vägar jag har 

tagit och vilka möjligheter jag haft som person. För mig har integration kommit att 

handla om att inkludera människor, något som jag genom min uppväxt inte fullt ut fått 

uppleva. 
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Lönearbetet ses som lösningen på integrationen i Sverige. Denna slutsats dras av flera 

politiska partier och kommer med stor sannolikhet att vara en debatterad fråga inför 

valet 2018 (Socialdemokraterna 2018; Moderaterna 2018a). Under en lång tid har 

lönearbetet också ansetts utgöra en viktig del av integrationen och använts för att 

mäta ”utanförskapet” i Sverige. I samband med Alliansens införande av en ny 

arbetslinje 2010 så likställdes integration och arbete:   

 

Integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är 

regeringens arbetslinje också integrationspolitik. Vi vill att utgångs-punkten för 

integrationspolitiken, som inom alla områden, ska vara att alla människor som 

kan också ska kunna försörja sig själva.  

                                                                                                                                      (Larsson 2017, s. 13)  

 

I citatet ovan, som lästes upp av dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt, finns också 

en tydlig koppling mellan arbete och ekonomisk ersättning. En koppling som snarare 

likställer integrationen med lönearbetet jämfört med arbete i största allmänhet. 

Lönearbetet har genom denna likställning blivit en markör för tillhörighet och en väl 

fungerande integrationspolitik. Med detta som utgångspunkt såg jag en möjlighet att 

länka ihop integrationen med mina andra intressen inom sociologin, nämligen arbetet 

och dess organisering.  

 

Med utgångspunkt ur detta resonemang började jag studera sysselsättningssiffror på 

de personer som har möjligheten att lönearbeta. En relation som också borde kunna 

berätta något om integrationen i Sverige. Siffrorna visar att Sverige, trots sin låga 

arbetslöshet i jämförelse med många andra länder, har en av de största skillnaderna i 

sysselsättningsgrad mellan personer födda utanför EU och inrikesfödda. Utrikesfödda 

män utanför EU har 12 % lägre sysselsättningsgrad jämfört med inrikesfödda män. 

Samma relation gäller mellan inrikesfödda och utrikesfödda kvinnor utanför EU men 

där är skillnaden hela 17%. Men sysselsättningsgraden skiljer sig också mellan 

utrikesfödda kvinnor och utrikesfödda män, där har utrikesfödda män 7% högre 

sysselsättningsgrad jämfört med utrikesfödda kvinnor (Eriksson, Hensvik & Skans 2017, 
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s. 24). Siffrorna visar att det finns ojämlikheter kopplat till lönearbetet, ojämlikheter som 

går att spåra till exempelvis kön och etnicitet. Men går det att direkt koppla detta till 

integrationen i Sverige? 

 

I samband med att jag funderade på hur jag skulle kunna kombinera dessa siffror med 

mina intressen för integration och arbete så råkade jag få se en introduktionsfilm som 

presenterade ett lokalt förankrat integrationsprojekt. Filmen presenterar ett 

kommunägt bolag som organiserar ett praktikprogram som kombinerar arbete och 

integration. Samtidigt förmedlar filmen en i det närmaste utopisk bild om integration 

där organiseringen beskrivs som unik och nytänkande, men framför allt väldigt 

framgångsrik. Men efter att ha sett filmen några gånger reagerade jag på 

integrationsprojektets många olika syften. Syftet med programmet, som från början 

skulle ”förebygga utanförskap”, fylldes med mer syften under filmens gång, syften som 

till slut också visade sig ligga i linje med bolagets monetära vinstintressen. Värden som 

från början utgick från humanistiska resonemang landade till slut i hur arbets-

integration kan ses som en rekryteringskanal och att mångfaldsarbete bör förstås 

ekonomiskt. Förebyggandet av utanförskapet, som från början verkade vara det 

överordnade syftet, tycktes alltså behöva passas in i och anpassas efter den verksamhet 

som bolaget bedrev och till de förutsättningar som också fanns lokalt. Jag började 

ifrågasätta. För vem är satsningen egentligen framgångsrik? Vad får alla ”tävlande” 

syften för betydelse för organiseringen av integrationssatsningen och vilka som 

inkluderas respektive exkluderas då integration görs på detta sätt? 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att kartlägga och analysera organiseringen av en integrationssatsning 

med tonvikt på arbete. Analysen kommer att utforska betydelsen av kön, klass och 

etnicitet/ras i görandet av integration. De frågeställningar som väglett undersökningen 

är: Hur organiseras integration? Vilken betydelse får arbetsbegreppet då integration 

görs? Vad karakteriserar den organisering som skapas då arbetsmarknadspolitik och 

integrationspolitik binds samman? Vad läggs i orden ”framgångsrik integrations-
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satsning” och vilka tillåts delta då integration görs? 

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis kommer jag presentera studieobjektet som jag valt att koppla studien till. 

I detta avsnitt presenterar jag också en del centrala benämningar kopplat till 

studieobjektet som kommer följa med genom hela studien. I bakgrunden presenterar 

jag forskning som förklarar den politiska kontext som studieobjektet är placerat i och 

vilka effekter nya politiska reformer fått på integrationen.  

 

I tidigare forskning lyfter jag fram den forskning som kommer bli betydande för denna 

studie samtidigt som jag placerar in min studie i det forskningsfält som jag rör mig i. 

När sedan teoriramen kommer väljer jag att fördjupa mig i de aspekter som visat sig bli 

centrala för det material som jag samlat in och för hur jag sedan kommer analysera mitt 

material. I resultatdelen redogör jag för resultatet samtidigt som jag kopplar tillbaka till 

tidigare forskning och teoridel. Detta avsnitt utforskar och analyserar ett antal ”teman” 

som har visat sig vara centrala i materialet. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning som skall underlätta då du som läsare går in i den avslutande 

diskussionsdelen. I diskussionen redogör jag för mina resultat ställer dem mot den 

politiska diskurs som förs om integration och arbete inför valet 2018.  

 
 

1.5 Fallstudien 
 
Studien centreras kring hur ett kommunalägt bostadsbolag organiserar integration och 

arbete. Organiseringen är en del av de ”sociala insatser” som bolaget bedriver och den 

sociala insats som jag valt att studera utgörs av ett praktikprogram som kort förklarat 

använder sig av bolagets kontaktnät för att erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar 

en praktikplats. Jag har i denna studie valt att kalla bostadsbolaget för ”bolaget”. 

 

Bolagets primära uppdrag är att hyra ut lägenheter och lokaler som skall 

vara   ”attraktiva, trygga och hållbara” samtidigt som bolaget också skall medverka till  
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att förverkliga regionens tillväxtmål. På hemsidan skrivs det fram att de har ett stort 

samhällsengagemang genom att ”ta ansvar” för integration och hållbar miljö. År 2017 

omsatte bolaget runt 300 miljoner och hade ca 60 anställda. Ett tiotal anställda arbetar 

med bolagets sociala insatser. Det är svårt att säga exakt hur många som arbetar heltid 

med praktikprogrammet då vissa arbetsuppgifter flyter samman med övriga sociala 

insatser men min uppskattning är att ungefär hälften av de tio heltidstjänsterna upptas 

av praktikprogrammet. Organiseringen av programmet startades av bolaget våren 2016 

och det är organiseringen av detta praktikprogram kopplat till arbete och integration 

som är kärnan i denna studie. 

 

Det finns direktiv mellan kommunen och bolaget som i stora drag reglerar de sociala 

insatserna. På detaljnivå utformar dock bolaget insatserna på eget bevåg och det finns 

idag ingen uppföljning av praktikprogrammet från kommunens sida. Praktik-

programmet omges av andra organisationer och företag. De som har en roll i 

organiseringen av programmet har jag valt att kalla för aktörer.  Det är viktigt att inte 

sätta ett likhetstecken mellan bolaget och praktikprogrammet då det som påverkar 

organiseringen av praktikprogrammet inte nödvändigtvis behöver påverka bolaget i 

stort. Bolaget i sig kan också ses som en aktör kopplat till praktikprogrammets 

organisering. Varje halvår startas en ny omgång av praktikprogrammet där ett antal 

nyanlända och arbetslösa ungdomar ges möjlighet att delta. I snitt deltar tolv personer 

i varje omgång och praktikprogrammet som från början sågs som ett ”projekt” har blivit 

en fortgående insats från bolaget sida.  

 

Då bolaget bedriver stora byggprojekt finns det intresse från bland annat byggföretag 

att vinna upphandlingarna kopplat till detta. Genom att använda sig av social hänsyn 

vid upphandling skapar bolaget praktikplatser och visst ekonomiskt stöd till programmet. 

Detta görs genom att kraven skrivs in i kontraktet mellan bolaget och det företag som 

vunnit upphandlingen; krav som företaget förbinder sig att fullfölja under 

kontraktstiden (Upphandlingsmyndigheten 2018). De företag som deltar i programmet 

genom ett kontrakt har jag valt att kalla för samarbetsföretag. Kraven kan se olika ut men 

då det handlar om praktikplatser så finns det krav på samarbetsföretagen att erbjuda 
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handledare till praktikplatserna. Handledarna arbetar vanligtvis på samarbetsföretagen 

och har huvudansvaret för de som praktiserar på samarbetsföretaget. 

Förberedelserna av programmet initierades via tre sammankomster under hösten 2015. 

Där träffade bolaget samarbetsföretag, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 

Försäkringskassan och företrädare från kommun och landsting. Tillsammans 

definierade de målgruppernas behov och utgick från den projektidé som utarbetats av  

bolaget. Finansieringen av programmet sker huvudsakligen från tre håll. Som jag 

tidigare nämnt så stöttas programmet ekonomiskt av samarbetsföretagen. Men 

programmet får också pengar från bolaget och Arbetsförmedlingen vilket gör att 

programmet också räknas som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Det finns alltså en 

mer ”marknadsmässig” finansiering genom samarbetsföretagen samtidigt som det 

också finns en kommunal ersättning från bolaget och en statlig finansiering från 

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är den enskilt största finansiären och skjuter 

till ca två miljoner till programmet varje år.  

 

1.6 Avgränsning 
 
Studien är en fallstudie som strävar efter att nå en djupare förståelse för hur integration 

och arbete organiseras i ett praktikprogram. Med utgångspunkt ur denna förståelse 

ifrågasätts organiseringen från ”de undertrycktas sida” och ställs i relation till kön, klass 

och etnicitet/ras (Bryman 1989, s. 171; Jörgensen & Philips 2000). Denna studie kommer 

inte intervjua de som deltagit i programmet eller de som alternativt inte getts möjlighet 

att delta utan utgår från programmets organisering när sedan ifrågasättandet görs. Den 

huvudsakliga målgruppen för studien är nyanlända som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen, därför kommer det riktas sekundärt intresse för de som delar i 

praktikprogrammet som inte kan inräknas i denna grupp. 

  

1.7 Bakgrund 
 
Detta avsnittet har för avsikt att ge en förståelse för vilken politisk kontext som 

praktikprogrammet är placerat i. Detta skall ge en uppfattning om på vilka sätt det kan 
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påverka organiseringen av ett lokalt förankrat praktikprogram. 

 

Från mitten av 1980-talet fram till 2010 hade kommunerna det organiserande ansvaret 

för mottagandet och integrationen av de personer som beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige (Brännström, Lidén, Nygren & Nyhlén 2016, s. 8). Under denna tid genom-

fördes det en rad olika s.k. introduktionsinsatser för att stimulera integrationen genom 

att öka nyanländas möjligheter till ett avlönat arbete.  Joona, Lanninger & Sundström 

(2017) har i sin artikel kartlagt insatserna mellan 2003 och 2010 och funnit att insatserna 

över lag inte lett till att fler personer fått ett jobb. De insatser som har en nära koppling 

till arbetsmarknaden, alltså de praktikplatser som inte skapats enbart för satsningen, 

har dock visat sig öka chanserna till att få ett arbete. De poängterar dock att denna 

ökning främst riktar sig till utlandsfödda män då några klara positiva resultat inte går 

att se hos utlandsfödda kvinnor som grupp (Johannsson & Åslund 2011; Joona, 

Lanninger & Sundström 2017, s. 31–33).  

 

Etableringreformen  
2010 trädde en lag i kraft som har kom att kallas för etableringreformen. Lagen innebar 

att ansvaret för integrationen flyttades från kommunerna till den statliga myndigheten 

Arbetsförmedlingen. Reformen motiverades som svar på den kritik som riktats mot 

kommunerna där de anklagades för att ha bedrivit en alltför socialpolitisk inriktad 

integration, en integration som tenderat att ”låsa fast” de nyanlända i olika satsningar 

utan egentlig förankring till den svenska arbetsmarknaden (Qvist 2017, s. 3). 

 

Beslutet kring att sjösätta reformen togs av den dåvarande Alliansregeringen och blev 

en del i deras arbetslinje där det centrala i integration bygger på (löne)arbete och egen 

försörjning. Visionen med etableringreformen var att nyanlända skulle få samma 

ingångar till den svenska arbetsmarknaden som övriga som söker ett (löne)arbete. 

Samtidigt skulle också skillnader mellan kommunernas integrationsarbete upphöra. 

(Larsson 2017, s. 13; Joona, Lanninger & Sundström 2017, s. 26; Qvist & Tovatt 2014, s. 

11). Ett annat och uttalat syfte med etableringreformen var att verka för ökad 

jämställdhet och reformen beskriver nyanlända kvinnor som en grupp i behov av 
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riktade insatser (Joona, Lanninger & Sundström 2017, s. 29; Larsson 2017, s. 15).   

 

Den 1 januari 2018 genomgick reformen en del förändringar och kallas nu för 

etableringsprogrammet. De som omfattas av reformen är nyanlända i åldrarna 20 - 64 

år som beviljats uppehållstillstånd, alternativt ett tillfälligt uppehållstillstånd, och avser 

de 24 första månaderna efter det att personen skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. 

Inskrivandet sker i samband med beviljandet av uppehållstillstånd (Ericsson & Rakar 

2017, s. 17; Joona, Lanninger & Sundström 2017, s. 29). Därefter utarbetas en handlings-

plan mellan den nyanlände och Arbetsförmedlingen där arbetsförmedlaren matcher de 

kompetenser den nyanlände anses ha mot vad arbetsgivarna behöver. Det finns ingen 

skyldighet för den nyanlände att medverka i planen men då betalas det heller inte ut 

någon etableringsersättning från Försäkringskassan. Ersättningen är 308 kr/dag när 

deltagandet sker på heltid. Är arbetsförmågan nedsatt sätts detta ner procentuellt 

(Arbetsförmedlingen 2018; Larsson 2017, s. 15).  

 

Utvärderingarna av etableringreformen har visat att både sysselsättning och 

löneinkomster har ökat bland nyanlända. Reformen har också lett till att en ökad mängd 

kvinnor har blivit inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Men trots detta visar forskning 

endast på en svag positiv effekt av reformen och den är mest synlig för män som grupp 

(Ericsson & Rakar 2017, s. 17, s. 10). Joona, Lanninger & Sundströms (2017) artikel 

hävdar, till skillnad från annan forskning, att sysselsättningsgraden succesivt ökat både 

bland kvinnor och män mellan åren 2010–2014. Men de visar också att kvinnor har 18% 

lägre sannolikhet att vara sysselsatta jämfört med män och att reformen haft större 

effekt på löneinkomsterna än på sysselsättningsgraden. Samtidigt pekar resultaten på 

att boendekommun och möjligheten till sysselsättning korrelerar vilket signalerar på 

betydelsen av var nånstans du bor som nyanländ (Joona, Lanninger & Sundström 2017, 

s. 43).  

 

Att göra integration lokalt 
Organiseringen av integration och arbete på lokal nivå har inneburit stora krav på 

Arbetsförmedlingen. Detta då de ansvarar för att rikta etableringsprocessen mot den 
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svenska arbetsmarknaden samtidigt som de förväntas koordinera insatserna med andra 

myndigheter och lokala företag. Detta skall göras samtidigt som arbetet i enlighet med 

regeringens krav skall övervakas och administreras. Qvist & Tovatt (2014) beskriver 

svårigheterna med att organisera integration och arbete på lokal nivå och flera 

rapporter och studier visar att det snarare inneburit att de nyanlända måste anpassas 

efter etableringsreformens förutsättningar och inte tvärtom (Carlsson 2016; Brännström 

et al. 2016; Vinnova 2017). 

 

Trots att det finns lagar som reglerar mötet mellan arbetsförmedlaren och den 

nyanlände så visar tidigare forskning på att det är arbetsförmedlarens tolkning av dessa 

som präglar görandet av integration (Neergaard 2004, s 24). Det är också ett möte där 

arbetsförmedlaren har flera krav att förhålla sig till. Krav som bestäms av direktiv 

uppifrån, arbetsbelastningen i den lokala organisationen, arbetsgivarnas krav och den 

arbetssökandes önskemål. Dessa krav leder till att arbetsförmedlarna utvecklar 

strategier som blir effektiva kopplat till de mätbara kraven (Larsson 2017, s. 18).      

 

De som anses vara lättast att integrera i gruppen nyanlända beskrivs som ”drivna 

och ”duktiga”. Strategin för dessa, som mestadels består av unga kvinnor, är att 

förskjuta ansvaret på integrationen till dem själva. De som däremot anses svårast att 

integrera är kvinnor med låg eller ingen formell utbildning. Strategin för denna grupp 

har blivit att fylla deras etableringsplan med aktiviteter oberoende om aktiviteten har 

varit av relevant innehåll eller inte. Strategin fyller ett kortsiktigt ekonomiskt behov för 

den nyanlände men kan ifrågasättas i ett mer långsiktigt perspektiv. Männen, och 

framför allt de utbildade männen, anses stå ”tillräckligt nära” arbetsmarknaden för att 

ha en chans att få ett (löne)arbete samtidigt som de inte anses vara lika ”duktiga” 

och ”drivna”. Dessa strategier har lett till att arbetsförmedlarna riktat in sig på de som 

varit ”lättare” att integrera och som kan ge ett bättre mätbart resultat kopplat till 

arbetsförmedlaren arbete (Larsson 2015, s. 286–287). På liknande sätt beskriver 

Neergaard (2002, s. 38) hur Arbetsförmedlingen tidigare också haft höga resultatkrav 

och hur detta blandas med föreställningar om vissa målgrupper. Föreställningar som 

Larsson (2015, s 63) menar ges utrymme då arbetsförmedlarens handlingsmöjligheter 
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anses vara betydande i görandet av integration (Larsson 2015, s. 63). I samband med 

förändringarna 2018 har det skett en del justeringar i regelverket i syfte att förenkla för 

arbetsförmedlarna och minska deras administrativa uppgifter (Regeringskansliet 2018). 

De förändringar som skett är dock svåra att utvärdera då ingen forskning finns att tillgå 

ännu. 

 

Ovan har jag redogjort för hur organiseringen av integration och arbete vävs samman 

genom implementeringen av etableringreformen 2010. Samtidigt visar forskning att 

reformen inte har haft önskvärd effekt, framför allt inte i relation till en ökad 

jämställdhet som var en av dess uttalade intentioner. 

 

1.8 Tidigare forskning 
 
För att kartlägga praktikprogrammet och få en förståelse för det som formar 

förutsättningarna för organiseringen så är det viktigt att lyfta fram den forskning som 

kan tänkas ha betydelse för hur denna organisering görs. Det finns sociologiska värden 

i att fånga in en specifik organisering ur en viss kontext men det medför också vissa 

ställningstagande kopplat till vad som skall lyftas fram som tidigare forskning. 

Samtidigt som praktikprogrammet är förankrat i ett kommunalt bolag, alltså inom en 

organisation, så formas organiseringen också av samarbetet mellan olika organisationer. 

I tidigare avsnitt har jag diskuterat om etableringreformen som den yttre ram som 

praktikprogrammet har att förhålla sig till, en reform som kan ses som den 

sammansvetsande länken mellan arbetsmarknadspolitik och migrationspolitik. I detta 

avsnitt vill jag istället belysa den forskning som tar hänsyn till organiseringen i och 

kring organisationer och som kan kopplas till mitt forskningsfält.  

 

Inledningsvis ges en redogörelse för hur organiseringen av arbete kan ses som en könad 

process. Därefter lyfter jag fram forskning som visar på svårigheterna med att enbart se 

denna process som könad och placerar samtidigt min studie i ett intersektionellt 

perspektiv. Avslutningsvis beskrivs det nyliberala Sverige och dess betydelse för 

görandet av integration. 
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Organiseringens könade aspekt 
Organisationsforskning som är kopplad till kategorin kön är därför inte något direkt 

nytt och outforskat fält. Alvesson & Billing (2011) har genom sin forskning om 

organisationer studerat betydelsen av kön. Deras forskning har visat att kön är en viktig 

markör för hur vi konkret beter oss i en organisation, hur vi talar till andra och då vi 

konstruerar olikheter. Detta får konsekvenser för kvinnors och mäns möjligheter i 

organisationer. Det bidrar också till att ”låsa fast” kvinnor och män till vissa typer av 

arbete. Denna ”fastlåsning” har kommit att kallas för arbetsdelning och den finns inom 

de flesta branscherna i Sverige. Under 2016 var exempelvis 88% av sjuksköterskorna 

kvinnor samtidigt som 89% av arbetsledarna inom bygg och tillverkning var män 

(Statistiska centralbyrån 2018). Detta påverkar också de föreställningar som den 

arbetssökande har kring kön och dennes lämplighet kopplat till arbetet (Billing 2011, s. 

205, 207–208). 

 

Det finns också en s.k. vertikal arbetsdelning inom organisationer. Den är mindre vanlig 

i organisationer som anses vara mer ”platta” jämfört med mer hierarkiska 

organisationer (Alvesson & Billing 2011, s. 79). Acker (2006) beskriver denna arbets-

delningen genom att förklara att företagsledningar och styrelser i hög grad består av 

män samtidigt som den mer operativa delen av organisationen utgörs av kvinnor (om 

det är en kvinnligt könad bransch). Arbetsdelningen idag är tydlig och det finns 

forskning som visar på att det finns en könsbestämd efterfrågan på arbetskraft 

(Alvesson & Billing 2011; Bursell 2014). Denna dikotoma relation mellan män och 

kvinnor har fått stort utrymme inom den svenska feministiska debatten men har också 

lett till kritik från den postkolonialistiska feminismen (Amos & Parmar 2001; De Los 

Reyes & Mulinari 2005). 

 

Anledningen till att den har kommit att kritiseras är för dess starka kopplingar till 

västerländsk etnocentrism. Etnocentrismen bygger på att alla grupper och kulturer väljer 

att se världen utifrån sin egen position. Dock har kolonialismen bidragit till att Europa 

och västvärlden också positionerat sin överordnade ställning inom den västerländska 
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feminismen, vilket lett till en slags etnocentrism som har kommit att kallas för 

eurocentrism (Groglopo 2015, s. 71–72). Detta, menar postkoloniala feminister, har 

inneburit att kvinnors (och mäns) kamp i Sverige har normerats utifrån en svenskfödd, 

vit kvinna från medelklassen vilket i sin tur lett till osynliggörandet av de kvinnor som 

inte passar in i den normen (De Los Reyes, Molina & Mulinari 2005, s. 12–13). 

Feminismen i Sverige har haft svårigheter med att lyfta blicken och problematisera förbi 

begreppet jämställdhet. Istället har samhällsdebatten handlat (och handlar om) en 

strävan efter att sudda ut polariseringen mellan män och kvinnor (De Los Reyes, Molina 

& Mulinari 2006, s. 12). 

 

Intersektioner och arbete 
Det är viktigt att poängtera att feminismen inte är ett homogent teoretiskt perspektiv.  

Samtidigt visar forskning på att maktpositionen inom den västerländska feminismen 

lett till ett normerat jämställdhetsbegrepp som suddat ut ojämlikheten mellan kvinnor. 

En ojämlikhet som har kopplingar till b.la etnicitet/ras och klass. För att jag skall kunna 

problematisera kring hur integration görs på lokal nivå behöver jag ett verktyg som inte 

reducerar ner maktförhållanden till en isolerad kategori.  

 

Crenshaw (1994 s. 94,105) introducerade begreppet intersektionalitet för att synliggöra 

hur olika kategoriseringar av kön, etnicitet och klass skapade hierarkier av förtryck. I 

sin artikel visar hon på hur intersektioner mellan kön, etnicitet/ras och klass 

förändrar/förstärker marginaliseringen av kvinnor och att det får en direkt effekt på hur 

de får tillgång till/eller förvägras sociala resurser. På så sätt lyfter hon också blicken 

förbi den dikotoma förståelsen av jämställdhet och öppnar upp för ett mer komplext 

resonemang kring makt och ojämlikhet.  

 

Lykke (2003, s. 52) beskriver intersektionalitetsbegreppets tydliga kopplingar till 

poststrukturalismen (och socialkonstruktivismen). Istället för att se kategorier som 

oföränderliga och låsta så är det något som subjekt gör i en komplex ”mellanmänsklig” 

process. Det är också här som intersektionalitetsbegreppet fått kritik. En kritik som 

ifrågasätter ett analytiskt verktyg som tycks inrymma mängder av olika kategorier och 
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som således blir svårt att applicera och hantera. För att inte hamna i en ohanterlig 

analytisk diskussion kring detta så är min studie avgränsad till att studera 

maktförhållanden i praktikprogrammet som kan härledas till kön, etnicitet/ras och klass. 

Samtidigt är jag lyhörd inför denna avgränsning och har som intention att reflektera 

kring möjliga inkluderingar och exkluderingar av närliggande kategorier (Lykke 2003, 

s. 53).    

 
Joan Acker (2006) är en forskare som använder det intersektionella verktyget på 

organisationer. Hennes material är hämtat ur en nordamerikansk kontext och hon 

undersöker hur kön, klass och etnicitet/ras påverkar individernas möjligheter inom 

organisationen. Hon ser på den ojämlikheten likt ett system som är löst sammanlänkat 

och som rör sig mellan praktiker, processer, handlingar och ord. Samtidigt som detta 

system finns inom organisationer och upprätthåller ojämlikhet hävdar hon att det också 

är kopplat till det omgivande samhället och dess ojämlikhetregimer. Hennes forskning 

visar också på att olika delar av en organisation skapar sina ”lokala” praktiker och 

tolkningar av det hon benämner som ojämlikhetssystemet.  

 

I Ackers (2006) forskning blir begreppet arbete en central punkt då ojämlikheten skall 

studeras. Samtidigt gör hon en viktig distinktion mellan ett yrke och ett (löne)arbete. 

(Löne)arbetet är det du specifikt utför i den organisation som du är anställd i och yrket 

är en benämning på den befattning du har i en organisation. Trots att två personer har 

samma yrke kan skillnaden vara stor på vad deras (löne)arbete fylls med. De flesta 

statistiska mätningarna utgår också från just yrke vilket kan ”gömma” ojämlikheter i 

(löne)arbetet (Acker 2006 s. 445 - 446). Acker (2006) väljer i sin artikel att primärt se till 

intersektionen mellan kön, klass och etnicitet/ras men utelämnar inte helt betydelsen av 

andra kategorier. Jag har hämtat inspiration från hennes ojämlikhetssystem då jag 

längre fram kommer redogöra för praktikprogrammets organisering. Synen som Acker 

(2006) använder sig av möjliggör också att binda ihop praktikprogrammets lokala 

organisering till det omgivande samhället.  

 

Integration och nyliberalism 
I Thomsons (2005) artikel beskrivs integration som möten, vilka präglas av en ömsesidig 
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vilja från alla parter att delta. Det är ett möte som hon menar skall bygga på jämlikhet. 

Ericsson & Rakar (2017) förklarar integration som en process son bör starta då en (eller 

flera) individer skall ingå i ett nytt sammanhang. Processen skall ses som dubbelriktad, 

dvs den skall påverka samhället i samma utsträckning som den (eller de) som skall ingå 

i det nya sammanhanget. För att uppnå det så bör individer som redan utgör en del av 

samhället verka inkluderande, dvs handla utifrån ett mönster som gör att det lättare att 

uppnås integration. Samtidigt som det är viktigt med ett jämlikt möte så bör samhällets 

lagar och strukturer också verka för integration. Ett tydligt exempel på detta är då barn 

i skolålder skall integreras, en integration som styrs av skollagen och som tvingar 

lokalsamhället att anpassa sin skolverksamhet efter skolbarnens behov (Ericsson & 

Rakar 2017, s. 16).  

 

Begreppet integration och (löne)arbete används flitigt inom den svenska politiska 

diskursen och har kommit att präglas av nyliberala samtal. Sanandaljis (2009) bok är ett 

exempel på detta. I boken ställer han frågor kring integrationspolitik kopplat till 

den ”svenska modellen” och frågar sig varför vissa blir kvar i ett utanförskap samtidigt 

som andra ”assimileras”. Han ser sig själv som ett levande bevis på att utanförskap går 

att förhindra och menar på att det är ”strukturella och politiska hinder” som bör ses 

över och förändras för att fler också skall ges möjlighet till integration. 

 

I det nyliberala samtalet så likställs ofta integration med assimilering. Men assimilering 

är ett begrepp, som till skillnad från integration, ställer krav på att en grupp skall 

frånsäga sig sin särart för att på så sätt anpassa sig till rådande normer. Det är därför 

inte ovanligt att en ”lyckad” integration mäts i hur nära minoritetsgruppen har 

anpassat sig till majoritetsbefolkningens beteenden. Det byggs alltså in ett 

tolkningsföreträde och en ojämlikhet när assimileringsbegreppet används synonymt 

med integration.  Samtidigt som betydelsen av integration snarare reduceras till en 

politisk och social kontroll (Groglopo 2015, s. 33–34).   

 

Jag har valt att använda mig av Giritli Nygren & Nyléns (2016, s. 139) perspektiv på 

nyliberalismen. En utgångspunkt som ser nyliberalismen som ett kapitalistiskt system 
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samtidigt som det är en ideologisk utgångspunkt där statens roll snarare är att värna 

om tillväxt än om sina medborgare. Inom nyliberalismen ses staten och den offentliga 

sektorn som passiva jämfört med en privatiserad marknad som beskrivs med ord som 

effektiv, beslutsam och risktagande. Ideologin förespråkar att den privatiserade 

marknaden tar över statliga och kommunala funktioner för att inte riskera att ”hamna 

efter” i den globala utvecklingen (Sjöstedt-Landén 2016, s. 35). På så sätt byggs det in 

ekonomiska incitament i integrationen samtidigt som Giritli Nygren & Nylén (2016) 

hävdar att den nyliberala diskursen bygger in föreställningar om kön då staten och den 

kommunala verksamheten positioneras som oföretagsam och bunden till konventioner.   

 

På liknande sätt beskriver Acker (2006) hur könade ord som styrka och aggressivitet 

används för att förklara varför en organisation anses vara framgångsrik. Feministisk 

forskning har synliggjort nyliberalismens normaliserande inverkan på samhällets 

organisering och pekar på de konsekvenser som perspektivet har fått kopplat till 

kategoriseringar av exempelvis kön, klass och ras/etnicitet (Fahlgren, Mulinari & 

Landén 2016, s. 8–9). Larsson (2015, s. 27) menar att etableringreformen är ett konkret 

exempel detta. Hon beskriver att integrationsarbetet tidigare förknippats med 

välfärden och som ansetts vara en rättighet som nyanländ. Något som 

etableringreformen transformerat till en villkorad process med inslag av 

(arbetsmarknadsmässiga) motprestationer.  

 

Martinsson (2006) beskriver hur den privatiserade marknaden sällan vill ta ansvar för 

frågor kring integration och mångfald. Mångfald är ett begrepp som avser beskriva 

individers blandning av olikheter. Groglopo (2015, s. 161–164) förklarar att det finns en 

uppfattning om att mångfald är något värdefullt, att det tillför samhället och 

organisationer nya kunskaper och erfarenheter. Inom nyliberalismen används 

begreppet för att signalera ett ansvarstagande samtidigt som s.k. affärsmässiga värden 

tenderar att ta över betydelsen av mångfald. Martinsson (2006, s. 191–194) menar att 

nyliberalismen reducerar ner begreppet mångfald till monetära värden och utestänger 

de mer demokratiska värden som ett mångfaldsarbete bör innehålla.  
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Jag har i detta avsnitt redogjort för riskerna och otillräckligheten med att ifrågasätta 

organisering och arbetsdelningen enbart ur ett könat perspektiv. En anledning till att 

kön har fått ett stort utrymme inom forskningen kan förklaras genom den maktposition 

som den eurocentriska feminismen har i Sverige. Denna position har ifrågasatts av 

postkolonial feminism som istället hävdar att kön, klass och etnicitet/ras skall lyftas 

fram parallellt när begrepp som organisering och arbete skall analyseras. Samtidigt så 

tycks den nyliberala diskursen prägla debatten kring mångfald och integration och 

sudda ut de värden som inte kan kopplas direkt till marknadsmässiga intressen. Jag ser 

således att det finns ett sociologiskt värde i att använda det postkoloniala 

intersektionella perspektivet när jag skall undersöka vilken betydelse den nyliberala 

synen på mångfald och integration har fått kopplat till mitt studieobjekt. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer jag fördjupa mig i de aspekter som jag anser är centrala för att 

kunna svara på studiens syfte och de forskningsfrågor som funnits kopplade till detta. 

Fördjupningarna kommer fungera som mina ”glasögon” då jag skall tolka mitt resultat 

samtidigt som de också knyter an till tidigare forskning.  

2.1 Arbetsbegreppet 
 

Arbete som begrepp har varit föremål för en mängd olika sociologiska definitioner. De 

flesta av dessa definitioner har utgått från den period då lönearbetet fick sitt genomslag, 

vilket skedde i samband med den samhällsomvandling som har kommit att kallas för 

industrialiseringen och som tog fart i slutet av 1800-talet i Sverige. I samband med 

industrialiseringen kom arbete att kopplas till en marknad vilket har fått betydelse för 

hur arbete har blivit kopplat till lön (Jordansson & Lane 2017, s. 11).  

 

Fördelen med att likställa arbete med lönearbete är att det direkt går att särskilja vad 

som är arbete och inte. Relationen mellan anställd och arbetsgivare blir då ramen för 

hur arbete definieras. Detta har gjort att den sociologiska forskningen kopplat till 

begreppet arbete mestadels har sysslat med analyser av lönearbetet. Avgränsningen har 

länge tagits för givet men har blivit föremål för kritik då definitionen osynliggör allt 

annat arbete som inte inryms i lönearbetet (Karlsson 2009, s. 51,57).  

 

Karl Marx begreppsliga resonemang kring arbete utgår från det som han kallade för det 

produktiva arbetet. Hans analys kring arbetet har huvudsakligen kommit att kretsa kring 

kapitalismen. Ur ett kapitalistiskt perspektiv sker produktionen i syfte att skapa en 

vinst. Marx hävdade att vinsten skapas ur det mänskliga arbetet som är nerlagt i 

produkten. Det är detta värde som gör att produkten kan säljas som vara. Samma 

resonemang använder han på arbetskraften som i ett kapitalistiskt samhälle säljs som 

vara. Han drar slutsatsen att lönearbetarna skapar ett större värde än vad som krävs för 

att reproducera arbetskraften och som således utgör kapitalägarnas vinst (Marx 1997, s. 

187). 
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I sin analys av arbetet bortser Marx från det arbete som inte skapar ett mervärde och 

som kan säljas på marknaden. Det fanns en intim koppling mellan produktivt och 

reproduktivt arbete i det agrara samhället innan industrialiseringen. Då marknaden 

likställde arbete med lönearbete kopplades det produktiva arbetet isär från det 

reproduktiva arbetet och osynliggjorde det reproduktiva arbetet vilket sågs (och 

fortfarande ses) som en privat angelägenhet (Jordansson & Lane 2017, s. 13). 

 

Sveriges könade och rasifierade lönearbete  
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang riktar feministisk forskning kritik mot 

marxistisk teori. Samtidigt kan Marx resonemang användas då klass skall 

problematiseras. Mulinari & Selberg (2011, s. 12) hävdar att kategorin klass snarare bör 

ses som något relationellt. Den ställning eller relation som du som individ eller grupp 

har till produktionsmedlen avgör om du måste sälja din arbetskraft, bli förpassad till 

det osynliga arbetet i hemmet, eller ta del av det mervärde som arbetskraften skapar.  

 

Ett annat begrepp som växt fram ur den marxistiska teorin är arbetarklass. Begreppet 

har ansetts utgöra en heterogen skara individer som samlas kring en viss klass. Studier 

kring arbetarklass som begrepp och dess utveckling i Sverige är ovanliga men de 

studier som finns visar att arbetarklassen som grupp utgörs av en överrepresentation 

av utlandsfödda och kvinnor vilket är exempel som signalerar om kopplingarna mellan 

klass, kön och etnicitet/ras (Neergard & Mulinari 2004 s. 24, 28). Kategorin klass fångar 

på så sätt upp etnicitet/ras och kön och visar på dess betydelse i diskussionen kring 

arbete samtidigt som den legitimerar och ”gömmer” ojämlikheter som kan spåras till 

etnicitet/ras och kön.  

 

Då klasskillnader förenklat handlar om ekonomisk ojämlikhet anses de vara mer 

legitima i jämförelse med ojämlikhet som kan spåras till etnicitet/ras och kön (Acker 

2006). Acker (2005) hävdar också att det finns en nära koppling mellan klass och 

begreppet ekonomi. Ett begrepp som hon hävdar, definieras av vita män och som 

används då en organisation skall ses som framgångsrik eller ej.  
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Begreppet rasifiering har som intention att synliggöra och kritisera de föreställningar 

om ras som utgår från en biologisk och kulturellt formad nationalstat (Groglopo 2015, 

s. 199). De Los Reyes & Mulinari (2005, s. 24–25) hävdar att kategorin klass aldrig är helt 

könsneutral, dock är den alltid rasifierad.  I sin tur är kön alltid genomsyrad av olika 

klass och rashierarkier.  Med utgångspunkt ur detta intersektionella perspektiv går det 

att förstå den svenska arbetsmarknaden som både arbetsdelad och segmenterad. 

Tidigare har jag redogjort för arbetsdelningens vertikala och horisontella effekt men vill 

också lyfta fram en sida till som är viktig att förstå, nämligen segmenteringen. Sen slutet 

av 70-talet har det växt fram en diskussion kring den svenska arbetsmarknaden som 

hävdar att arbetsmarknaden är segmenterad. Det betyder att det finns två 

arbetsmarknader, en som brukar benämnas som den interna och en som brukar kallas 

för den externa arbetsmarknaden. Den interna arbetsmarknaden styrs av regelverk, 

facklig representation och administration och erbjuder trygghet och stabilitet. Här 

befinner sig kärnan av arbetskraften (Mulinari & Neergaaard 2004). Mulinari & 

Neergaard (2004 s. 33, 38–40) anser att den externa arbetsmarknaden styrs uteslutande 

av ekonomiska intressen och kan ses som en alternativ arbetsmarknad som präglas av 

osäkerhet, låga ersättningar och otrygga anställningsformer, en arena för rasifiering och 

könsförtryck. Exempelvis så förbättrar medelklasskvinnor ur den interna 

arbetsmarknaden sina förutsättningar genom att företrädas av facken, en förbättring 

som knappast de individer som förpassats till den externa arbetsmarknaden kan räkna 

med att ta del av.  

 

Bursell (2017, s. 47–48) har undersökt rekryteringsprocessen på den svenska 

arbetsmarknaden. Studien visar på den etniska diskriminering som finns kopplat till 

denna process.  Hon använde sig av fiktiva personer med utomeuropeiska namn då 

hon genomförde experimentet. Dessa personer hade samma formella kunskapsnivåer 

och meriter som de med svenskklingande namn men resultatet visade att de var 

tvungna att söka 18 jobb för att få en positiv respons. Detta skall jämföras med de 

personer med svenskklingande namn som enbart behövde söka 10 jobb för nå samma 

positiva respons. Denna diskriminering skiljde sig dock beroende på kön och vilka typ 
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av jobb de sökte. Män som sökte jobb som var kvinnligt kodade diskriminerades i 

mindre utsträckning än kvinnor som sökte sig till manligt kodade yrken. Forskning 

visar alltså hur diskrimineringen förändras och förstärks när kategorierna kön och 

etnicitet/ras möter konstruktionerna kring manligt och kvinnligt kodade yrken. För att 

förstå hur dessa konstruktioner skapas och reproduceras blir det viktigt att förstå 

ordens betydelse i görandet av ojämlikhet. Jag kommer därför i nästa avsnitt förklara 

ordens relation till makt.    

 

2.2 Makt och diskurs 
 

När ord (och tecken) ställs i relation till andra ord får de en viss betydelse, denna 

avgränsning kallas för diskurs (Jörgensen & Philips 2000). Begreppet kan liknas vid ett 

fisknät där nätet och dess knutar, alltså orden, blir fixerade moment i diskursen. 

Exempelvis kan en kristen diskurs tillskriva ord som kyrka, kors och bröllop en viss 

betydelse. I en annan diskurs kan dessa ord ges en annan betydelse. Den tillfälliga 

fastlåsningen i en viss diskurs hindrar ord från att ha en annan betydelse och avgränsas 

från det övriga fältet av diskurser, ett fält som kallas för det diskursiva fältet. Det 

diskursiva fältet kan ses som en samling av betydelsetillskrivningar som ord har eller 

har haft i andra diskurser. Det är viktigt att komma ihåg att momenten i diskursen är 

tillfälliga och hotas av andra diskurser i det diskursiva fältet som försöker tillskriva sig 

egna betydelser av orden.  

 

Diskursen fixeras kring ett antal priviligierade ord. De är priviligierade på så sätt att de 

knyter till sig andra ord och tillskriver sig på så sätt sin betydelse. Ofta är de 

priviligierade orden i sig ganska tomma på innebörd. Integration och jämställdhet är 

exempel på sådana ord och då de tillskrivs betydelse kallas detta för artikulation. Olika 

diskurser skapar egna artikulationer för samma priviligierade ord. I en specifik diskurs 

kallas dessa ord för nodalpunkter men kan också benämnas som flytande signifikanter då 

de inte fångats upp av någon specifik diskurs. Det är framför allt flytande signifikanter 

som de olika diskurserna tävlar om att få göra till ”sina” nodalpunkter (Jörgensen & 

Philips 2000, s. 34 - 35). Vissa diskurser behöver dock inte tävla om samma flytande 
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signifikanter då diskurserna befinner sig långt ifrån varandra i det diskursiva fältet. 

Andra diskurser, som ”slåss i samma terräng”, blir dock centrala att undersöka. 

 

Som jag tidigare nämnt har Martinsson (2006) undersökt hur diskursen kring mångfald 

framställs och att den ofta definieras utifrån ett näringslivsperspektiv. Detta perspektiv 

formar diskursen och reducerar ner betydelsen av mångfald till något som leder till 

ekonomisk tillväxt. Nyliberalismen har således låst fast mångfaldsdiskursen kring 

nodalpunkter som (ekonomisk) tillväxt, stärkt kreativitet och problemlösningsförmåga 

(Martinsson 2006, s. 191; Landén 2016, s. 39–41). En fastlåsning som lett till kritik från 

postkolonial feminism som snarare ser mångfaldsbegreppet som en form av 

diskriminering och därför hellre ser tydligare antidiskrimineringsåtgärder istället för 

en legitimering av mångfaldsarbetet (De Los Reyes & Mulinari 2002; Groglopo 2015, s. 

164; Neergaard 2006).  

 

Anledningen till att jag nämnde ”tecken” ovan är för att diskursteorin ser sociala 

handlingar som tecken. På samma sätt som ord hämtar sin betydelse ur andra ord 

hämtar sociala handlingar sin betydelse ur andra sociala handlingar.  Handlingar är, 

liksom ord, alltså tillfälligt fixerade kring andra handlingar genom artikulationer. Ord 

och handlingar skall inte separeras utan är båda sociala konstruktioner och analyseras 

likvärdigt. Institutioner kan genom detta resonemang förstås som en social praktik där 

en samling artikulationer fixerar och reproducerar sociala handlingar och ord 

(Jörgensen & Philips 2000, s. 43).  

 

Vissa diskurser är så djupt tillslutna att de tas för givet. Diskursen kring hur 

arbetsbegreppet likställts med lönearbetet kan ses som ett exempel på en sådan diskurs. 

Inom diskursteorin kallas dessa diskurser för objektiva och är ett historiskt resultat av 

tidigare kamper mellan diskurser. De objektiva diskurserna blir centrala när makt skall 

förstås då de inte hotas av andra diskurser och har därför inte samma krav på sig att 

kämpa om utrymmet i det diskursiva fältet. De objektiva diskurserna får på så sätt en 

priviligierad maktposition och bidrar till en tröghet som stoppar upp andra diskurser 

från att formas mer fritt (Jörgensen & Philips 2000, s. 44–45). Makt kan således ses som 
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en uppsättning objektiva diskurser som har företräde i de diskurser som de rör sig i. En 

rörelse som sker mellan ord, handlingar, institutionella instanser och mer strukturella 

relationer (Jörgensen & Philips 2000; De Los Reyes & Mulinari 2005).  Denna förklaring 

har också slående likheter med Ackers (2006) beskrivning av hur ojämlikhetssytemet 

rör sig och dess sammankoppling med sin omgivande kontext. Jag kommer använda 

Jörgensens & Philips (2000) analytiska förståelse för diskursers maktutövande och utgå 

ur Ackes (2006) ojämlikhetssystem för att hitta och följa priviligierade ord genom 

praktikprogrammets organisering och dess omgivande kontext.   

 

2.3 Mångfaldsarbete i institutioner 
 
En forskare som tittat närmare på den sociala tröghet som Jörgensen & Philips (2000) 

beskriver är Sara Ahmed (2012). Hon har studerat mångfaldsarbete inom institutioner 

och använder sig av begreppet institutionell rasism då hon förklarar institutionens 

misslyckande att tillgodose korrekt och professionell service till individer pga. 

ras/etnicitet och kulturell bakgrund. Den diskriminering som Bursell (2017) nämnde 

gällande rekryteringsprocessen kan ses som en form av institutionell rasism.  

 

Utifrån Jörgensen & Philips (2000) resonemang pågår det en kamp mellan olika 

diskurser om vad mångfald skall innehålla. Just denna kamp menar Ahmed (2012, s. 

57,59) kan vara en utgångspunkt för en effektiv mångfaldsstrategi. Genom att hitta och 

påverka bärarna av vissa ord går det också att ge orden ny innebörd vilket i sin tur kan 

leda till att andra ord väcks till liv som också kan bidra till en omformning av ordens 

betydelse. Ett konkret exempel ger Thomson (2005) då hon beskriver hur bärarna av 

ett ”integrationsprogram” ifrågasattes av de på kvinnocentret som skulle ”integreras”. 

Med frågan ”på vilka sätt deltar ni själva i integrationsprojekt” lyftes görandet av 

integration fram, ett görande som bar tydliga spår av en nyliberal ”assimilering”.    

 

Ahmed (2012) ser mångfaldsarbetet som ett förändringsarbete för att främja 

integrationen och motverka ojämlikhet inom institutionella instanser. Ahmed (2012 s. 

26, 29) beskriver en institution som uppbyggd av vanor med en inbyggd ovilja till 
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förändring. Ofta är den osynlig men i samband med en förändring så blir oviljan, eller 

trögheten, synbar. Hon liknar det med en tegelvägg som mångfaldsarbetarna gång på 

gång går in i och som de behöver navigera runt eller igenom för att mångfaldsarbetet 

skall börja cirkulera och få effekt i institutionen. Mångfaldsarbetets mål blir, enligt 

henne, att generera insikter som kan omdirigera den vanemässiga vägen för en 

institution och motverka de sociala konstruktionerna som möjliggör för institutionell 

rasism (Ahmed 2012 s. 44). Det är därför viktigt att bryta ner ramverket och reflektera 

över vilka ord som används, hur personer möts i institutionen och hur institutionen 

uttrycker sig i officiella uttalanden för att förstå individernas roll i institutionen (Ahmed 

2012 s. 50). På så sätt går det också att lyfta fram de objektiva diskurserna och ifrågasätta 

det som dessa diskurser gör.  

 

Utifrån Ahmeds (2012) beskrivning av en institution och med hjälp av Jörgensen & 

Philips (2000) diskursteoretiska förklaring på makt vill jag göra en distinktion mellan 

organisering och institutionalisering. Jag ser bolaget och de aktörer som 

praktikprogrammet omger sig av som institutioner då de är uppbyggda genom en 

vanemässig användning av ord och sociala handlingar. Praktikprogrammets 

organisering omges således av institutioner som alla tävlar om att få sätta sin prägel på 

praktikprogrammet. Praktikprogrammets organisering blir unik och leder till en lokal 

institutionalisering av hur integration görs. Samtidigt kan organiseringen av 

programmet ses som ett tillfälle att påverka institutionerna. Detta då olika diskurser 

tvingas kämpa om ord och handlingars betydelse med andra institutioner inom samma 

organisering. Möjligheten till förändring skall ställas mot den tröghet som jag tidigare 

redogjort för och som är som starkast då förändringar skall implementeras. Jag vill i 

kommande resultat visa vilka institutionaliserade ord och handlingar som får en 

priviligierad roll i organiseringen och vad det kan få för konsekvenser kopplat till mina 

forskningsfrågor.  
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3 Metod 
 
Studien syftar till att kartlägga hur ett lokalt praktikprogram organiseras och hur 

integration görs på lokal nivå. Kartläggningen skall ge en förståelse för vilka som ges 

möjlighet att delta i programmet. Denna förståelse ställs sedan i relation till den 

föreställning om programmet som förmedlas av programmets organisering. För att 

skapa denna förståelse har jag använt mig av en kvalitativ metod där observationer, 

dokument och intervjuer tillsammans utgör datamaterialet.  

 

Jag har utgått från ett kritiskt perspektiv där jag ser sociala förhållanden som historiskt 

skapade och präglade av maktpositioner. Jag uppfattar samhället och dess institutioner 

som socialt skapade samtidigt som de är i mandat att inordna individerna i en 

samhällelig och politisk kontext (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 288, 310). En 

vetenskaplig teoretisk utgångspunkt för studien är att genom objektifiering av andra så 

skapas också mönster och vanor för hur vi ser på oss själva. Men vanor som 

blir ”allmängiltiga” och institutionaliserade skall inte ses som låsta och oföränderliga, 

för trots att samhället har en normerande verkan på människor är det också skapat av 

människor vilket övertygar mig om att ojämlikheter går att förändra (Boolsen 2007, s. 

33).  

 

Studien strävar efter att länka ihop de tolkningsnivåer som praktikprogrammets 

organisering rör sig emellan. Detta är en komplex uppgift då den påverkas av beslut 

som tas på individnivå i lokalt förankrade institutioner samtidigt som organiseringen 

också måste förhålla sig till politisk tagna beslut på nationell nivå. Organiseringen 

påverkas också av de diskurser som finns runt (och i) praktikprogrammet och som 

hämtar sin mening från det kapitalistiska systemets organisering. Studien har med 

andra ord en socialkonstruktivistisk utgångspunkt som ifrågasätter det som vid första 

anblick kan uppfattas som självklart. Jag kopplar samman fenomenologiska forskares 

förståelse för institutioner med feministiska forskares kritik av synen på arbets-

begreppet. Samtidigt så använder jag mig av Ernesto Laclau & Chantal Mouffes (1985) 

diskursteori vilken har kopplingar till Marx men som rör sig i ett forskningsfält som 
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influeras av poststrukturalismens mer lösgjorda syn på språkets struktur (Jörgensen & 

Philips 2001, s. 12–13). 

 

Diskursteorin har haft en framträdande roll då jag analyserat studiens data men det är 

också viktigt att poängtera att diskursteorin också satt sin prägel på uppsatsens delar i 

stort. Språket är centralt och ses som en ”motor” i skapandet av de sociala 

konstruktioner som studien utforskar. Jag ser dessa konstruktioner som betydelse-

system, eller diskurser, som tävlar om ett hierarkiskt tolkningsföreträde (Jörgensen & 

Philips 2001, s. 8–9, 28). Mitt sätt att se på kunskap är präglat av mitt kritiska perspektiv 

och studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt. Kunskap har alltid ett värde för 

någon och är samtidigt framtaget för någons intresse. Således är kunskap aldrig 

objektiv och har alltid en koppling till makt (Benton & Craib 2011, s. 143–145).  

 

Arbetsgången i studien har präglats av ett abduktivt arbetssätt där induktion och 

deduktion har kombinerats. Kritiska teoretiska utgångspunkter från en rad olika 

feministiska forskare har använts som inspiration och varit till hjälp då materialet har 

tolkats (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55–56). Samtidigt har det insamlade materialet 

också styrt mig i fördjupandet av teorier och då jag positionerat min studie i tidigare 

forskning. Ett konkret exempel på detta är att teoriram och tidigare forskning 

färdigställts efter det att resultatavsnittet formerats. 

 

Det finns etnografiska inslag i studien. Ett av dessa är mitt förhållningssätt mellan teori 

och empiri som jag beskrev ovan. Men jag har också strävat efter att närma mig fältet 

som praktikprogrammet befinner sig i via etnografin. Jag har succesivt använt mig av 

observationer, dokumentation och intervjuer i kronologisk följd för att fördjupa mig i 

det fält som jag valt att studera (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 177). Det har inte heller 

funnits en på förhand helt bestämd arbetsgång vilket har inneburit att den inledande 

datainsamlingen har guidat mig till nästa datainsamlingsmetod. Det har hjälpt mig 

att ”ringa in” de viktigaste aspekterna kopplat till mitt syfte och kallas för triangulering. 

Det finns forskare som hävdar att detta stärker tillförlitligheten i en studie, något som 

kritiker hävdar snarare leder till att forskaren ”ringar ut” det som skall studeras då olika 
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metoder ofta fångar in olika slags resultat (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 179).   

 

3.1 Genomförande 
 
Under hösten 2017 letade jag efter ett studieobjekt som skulle kunna kopplas till mitt 

intresse för integration. Från andra forskare på utbildningen fick jag tips om möjliga 

studieobjekt vilket gjorde att jag fick upp ögonen för en introduktionsfilm som 

presenterade en lokal integrationssatsning. Det var en satsning som kombinerade 

arbete och integration genom att erbjuda praktikplatser.  

 

Jag tog den första kontakten med praktikprogrammet innan uppsatsskrivandet hade 

kommit igång. Genom andra forskare, som varit i kontakt med programmet tidigare, 

fick jag kontaktinformation till projektledarna i programmet och jag kontaktade dem 

via e-mail. I mailet presenterade jag mig själv och mitt grovt skissade syfte kopplat till 

arbete och integration. Svaret dröjde, men efter det att jag gjorde en återkoppling på 

mitt mail blev jag uppringd av en projektledarna och ett möte bokades in. Innan mötet 

hade jag skrivit ner de funderingar och tankegångar som jag hade i detta stadium. Det 

var framför allt frågor som sökte mer förståelse och förklaringar kring begrepp kopplat 

till organiseringen. Exempelvis undrade jag hur de mer precist använde sig av social 

hänsyn vid upphandling. I samband med detta möte gick datainsamlingsarbetet in i en 

mer aktiv fas.  

 

Mötet blev innehållsrikt och spontant och jag möttes med intresse. Projektledaren 

förklarade att det gjordes vissa uppföljningar kopplat till programmet men att de sökte 

efter någon som kunde följa upp programmets ekonomiska betydelse lokalt. Eftersom 

jag inte kunde hjälpa till med detta presenterade jag (återigen) mitt syfte med min 

studie och jag fick i samband med detta möjlighet att ställa mina frågor.  Jag delgavs ett 

antal broschyrer som presenterade programmet och jag blev rekommenderad att titta 

på den film som jag redan hade tagit del av. Dagen efter mötet började jag skriva i en 

fältdagbok som jag använt vid tillfällen då jag känt att jag behövt skriva ner mina 

reflektioner. Ofta har detta varit kopplat till att jag exempelvis gjort en intervju eller 
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pratat med någon kopplat till programmet men jag har också använt den då jag 

diskuterat uppsatsskrivandet min handledare. Ganska snabbt efter mötet fick jag 

möjlighet att göra två observationer kopplade till de sociala insatser som bolaget 

bedriver. Den ena gjordes i samband med en informationsträff kopplat till 

praktikprogrammet och den andra gjordes då bolaget presenterade ett annan social 

satsning, nämligen ”företagarskolan”. Båda observationerna gjordes under december 

månad 2017. 

 

Observationer 
Mina observationer har framför allt fyllt två syften. Det ena syftet har varit att jag själv 

fått möjlighet att närma mig organiseringen av programmet och mer öppet kunnat 

upptäcka det fält som programmet är placerat i. Detta har såklart lett till ökad förståelse 

men det har framför allt lett till att nya frågor uppstått som sedan visat sig bli 

användbara då jag valde att genomföra kompletterande intervjuer (Arvastson & Ehn 

2009 s. 31). Det andra syftet har varit att materialet som jag samlat in under 

observationerna också skall kunna användas mer konkret i denna studie. 

 

Eftersom jag fick möjlighet att göra observationerna innan jag påbörjat uppsats-

skrivandet så visste jag inte specifikt vad jag skulle titta efter och observationerna kan 

snarare ses som djupdykningar i de fältanteckningar jag fört under studiens gång. Jag 

hade dock läst en del litteratur kopplat till mitt intersektionella perspektiv vilket hjälpte 

mig då jag skrev ner de frågor som skulle fungera som hjälp då jag var på plats för att 

föra anteckningar.  Det var frågor som ”hur känns rummet”, ”vem är det som pratar” 

och ”vilka ord används” (Ehn 2009, s. 43; Högdahl 2009, s. 113–114). 

 

Den första observationen genomfördes i samband med informationsträffen till 

praktikprogrammet. Träffen hölls i en lokal som bolaget hyr och som var stor och luftig. 

I rummet befann sig ca 40 personer. På en scen längst fram presenterades programmet 

för potentiella deltagare av två projektledare. Framför scenen stod ett 10-tal bord där 

tolkar satt tillsammans med en skylt som berättade vilket språk de pratade, exempelvis 

arabiska och tigrinja. Runt borden samlades personer som pratade samma språk och 

under presentationen fick tolkarna tid att översätta det som projektledarna sade.  Då 
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träffen inleddes presenterades jag av en av projektledarna som också förklarade mitt 

syfte med mitt passiva deltagande. När presentationen var över fick personerna i 

rummet tid för frågor och träffen avslutades med att projektledarna samlade in 

information om varje deltagare via en kort intervju. Presentationen pågick i ca 2 timmar 

och då den var över pratade jag med av projektledarna och bokade upp min andra 

observation som skedde veckan därpå.  

 

Innehållet i den andra observationen skiljde sig från den första. Det var en 

informationsträff där en företagarskola presenterades. Företagarskolan är en annan 

social satsning från bolagets sida och erbjuder deltagarna kunskap i hur företagande 

görs i Sverige.  Företagarskolan skall inte kopplas samman med praktikprogrammet 

men riktar sig till samma målgrupper som praktikprogrammet. Denna observation 

genomfördes i samma lokal men hölls i ett mindre rum.  I rummet befann sig ca 20 

personer som satt vid ett långt bord och längst fram hölls presentationen av en de 

projektledare som också höll informationsträffen till praktikprogrammet. Tolkar hjälpte 

till under mötet och jag satte mig i ett hörn av rummet under presentationen. Jag utgick 

från samma frågor som jag använt mig av i första observationen. Då jag vid ett senare 

tillfälle valt att avgränsa mig till att enbart studera praktikprogrammets organisering 

blev denna observation av sekundär betydelse för analysen i uppsatsen som helhet. 

Dock finns det aspekter kring denna observation som trots detta visat sig bli aktuella. 

Det är exempelvis hur ord används och hur organiseringen av företagarskolan görs som 

sedan också kan ställas i relation med praktikprogrammets organisering.  

 

Trots att observationerna inte refereras så frekvent i resultat och analysdel så har de 

utgjort ett centralt datamaterial för mig. De har hjälpt mig att navigera vidare in i 

intervjuerna, där jag märkte att min upplevelse av observationerna blev ett användbart 

verktyg då det som sas i intervjuerna kunde kontrasteras mot dessa. Genom att 

använda mina upplevelser under intervjuerna kunde jag också börja prata om det som 

inte sades (Lundgren 2009 s. 97). En av dessa frågor var då jag tog upp frågan med 

intervjupersonerna varför det inte var en enda deltagare som identifierades som kvinna 

på informationsträffen till praktikprogrammet. 
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Dokumentinsamlingen 
Dokument har använts för att ge en kontext till hur bolaget valt att presentera och 

kommunicera ut praktikprogrammet. Med utgångspunkt från bolagets hemsida 

samlade jag in dokument och artiklar som kunde knytas till programmet. Dokumenten 

bestod av allt ifrån en ”rekryteringsannons” kopplat till praktikprogrammet, till 

reklamblad och broschyrer och hur bolaget valt att skriva fram programmet på 

hemsidan. Artiklarna är hämtade från olika tidningar och mötesplatser på internet för 

att täcka upp en så bred bild av dokumenteringen som möjligt. I detta material ingick 

också den introduktionsfilm som jag tidigare nämnt och som jag i denna fas 

transkriberade. Som ett tillägg till detta material har jag också tagit del av en 

utvärderingsrapport som behandlar de tre första omgångarna av programmet och som 

utförts av ett universitet. Allt som allt bestod detta material av sju artiklar, ett tiotal 

dokument, en transkriberad film på åtta minuter och en utvärderingsrapport på ca tio 

sidor. Artiklarna och dokumenten har numrerades och denna numrering har använts 

då blockcitat från detta material har använts i resultatet.  

 

När jag ansåg mig ha samlat in tillräckligt med material började jag bearbeta det. Jag 

började med att läsa igenom materialet och sammanfattade därefter varje del av 

materialet i ett separat dokument. En viktig del i denna process var att titta efter tätheten 

av ”betydelsefulla” ord. Ord som tex användes då syftet med praktikprogrammet 

presenterades och om orden påverkades av sammanhanget som programmet 

framställdes i. Men jag tittade också efter vilka som fick utrymme i materialet och för 

vem det förväntades vara synligt för. När detta arbete var klart hade jag skapat en 

sammanställning av materialet som tillsammans med observationerna gav mig en 

djupare förståelse för praktikprogrammets organisering. Samtidigt väckte detta arbete 

ännu mer frågor. Frågor som inte fanns då jag började min datainsamling men som jag 

kände att jag var tvungen att gå vidare med, exempelvis vilken roll olika myndigheter 

och kommun faktiskt hade i organiseringen av programmet. Det var i denna fas som 

jag bestämde mig för att också använda mig av intervjun som datainsamlingsmetod.  
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Intervjuer 
Då jag ville få en övergripande bild över programmets organisering och svar på de 

frågor som uppstått ur materialet gjorde jag ett strategiskt urval för mina intervjuer. 

Frågor som styrde mig i detta urval var exempelvis vilka som tycktes ta besluten 

gällande antagningsprocessen till programmet och de som frekvent hade nämnts i 

dokumentationen som jag tagit del av. Jag började ”ringa in” de aktörer och de inom 

programmet som var intressanta för en intervju. Sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer och de aktörer som jag kontaktade för intervju var Arbetsförmedlingen, 

kommunen, Migrationsverket och två samarbetsföretag. Samtidigt ville jag också 

intervjua projektledare och medarbetare i programmet samt fånga in någon person som 

varit handledare för en praktikant.  

 

I samband med att jag kontaktade de som jag ville intervjua så presenterade jag mitt 

syfte med intervjun och redogjorde för det informerade samtycket samt förklarade att 

jag önskade spela in intervjun. I denna process föll Migrationsverket bort då de 

förklarade att de inte längre var direkt involverade i programmet. Ett av 

samarbetsföretagen som kontaktades föll också bort då de avböjde att medverka. Efter 

det att jag fått bokat en intervju med en aktör och en projektledare ur programmet så 

utformade jag två intervjuguider. De var i stora drag likvärdiga men skiljde sig åt något 

då de organisatoriska frågorna i guiden var riktade mot just deras roll i programmet. 

Intervjuguiden kom att korrigeras något utifrån denna aspekt i alla intervjuerna. Jag 

utgick från en semistrukturerad intervju med frågor av beskrivande karaktär och totalt 

intervjuades sju personer. Under en av intervjuerna deltog det två personer och det var 

en önskan från den intervjuade organisationens sida och berodde på att deras 

deltagande i organiseringen av programmet involverade två personer. De som slutligen 

intervjuades var en representant från kommunen, en företrädare för ett samarbets-

företag (som också varit handledare), två representanter för Arbetsförmedlingen, två 

projektledare och en medarbetare ur programmet. Alla som arbetade i 

praktikprogrammet och som intervjuades var kvinnor. Övriga intervjupersoner var 

män och hade mer eller mindre strategiska positioner i respektive organisation.  
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Genomförandet av intervjuerna 
Alla intervjuer förutom en genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. En 

intervju gjordes över telefon då intervjupersonen önskade detta. Det var också denna 

intervju som blev den kortaste. Alla intervjuerna genomfördes i stora drag likvärdigt 

där jag inledningsvis presenterade mig själv och förklarade mitt syfte med intervjun 

och min studie. Därefter redogjorde jag för det informerade samtycket och hur det 

inspelade materialet skulle behandlas av mig som forskare. Innan jag startade 

inspelningen av intervjun frågade jag om de hade några frågor och när sedan 

intervjuerna hade avslutats så tydliggjorde jag att de var välkomna att höra av sig till 

mig om det var något kring intervjun som de funderade kring. Intervjuernas längd var 

alla mellan 35–60 minuter.  

 

Att använda sig av intervjuer för att samla in datamaterial till en studie kräver 

noggrannhet. Speciellt då jag valt att använda mig av en semistrukturerad intervju med 

följdfrågor vilket också ställer högre krav på mig som intervjuare (Kvale & Brinkmann 

2014 s. 84–85). I en av intervjuerna blev detta tydligt. Mötet med intervjupersonen blev 

välkomnande och kändes spontant. Hen presenterade sig och berättade om sin 

akademiska bakgrund och samtalet mellan oss flöt på. När väl jag startat intervjun blev 

samtalet med ens väldigt formellt och svaren korta och koncisa och jag upplevde att det 

var väldigt svårt att öppna för längre svar trots att frågorna var beskrivande. Jag letade 

hela tiden efter följdfrågor som kunde ge mig mer potentiellt viktig information men 

då min sista fråga från intervjuguiden var ställd lade jag ifrån mig den. Jag bestämde 

mig för att ställa frågor som jag gissningsvis hoppades skulle ge mig mer. Dessa frågor 

ledde mig längre och längre in i deras organisatoriska mångfaldsarbete och har visat 

sig få betydelse för mitt resultat.  

 

I en annan intervju deltog två intervjupersoner. Detta var en önskan från den 

ursprungliga intervjupersonen då denne hade en mer strategisk roll kopplat till 

programmet och ville ha stöd i mer praktiska frågor. Eftersom min erfarenhet att 

intervjua två personer samtidigt var begränsad så förde vi en diskussion innan 

intervjun startade över hur det praktiskt skulle gå till och vi kom överens om att 

frågorna fick bestämma vem som skulle svara. Detta upplägg visade sig innebära att 
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intervjupersonen med strategisk roll drev svaren och den andre intervjupersonen 

medverkade endast sporadiskt. Jag försökte kompensera detta genom att ställa mer 

riktade följdfrågor till den andre intervjupersonen men det resulterade ofta i att 

intervjupersonen med strategisk roll ”tog över” följdfrågorna. I slutet av intervjun bytte 

jag taktik och bad dem svara enskilt på de sista frågorna och bad den med mer praktisk 

funktion att svara först. Det resulterade i något längre svar men frågorna tenderade 

ändå att ”lämnas över” till den andra intervjupersonen.   

 

Transkribering 
Transkriberingsprocessen pågick samtidigt som jag genomförde mina intervjuer. Till 

hjälp användes ett transkriberingsprogram där hastigheten på intervjun kunde regleras. 

Det finns en risk att tappa andemeningen i intervjun när talspråk överförs till 

skriftspråk, vilket också kan påverka tillförlitligheten i det transkriberade materialet 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 217–218). För att minimera denna risk och med 

utgångspunkt i att jag valt ett analysverktyg som fokuserar på vilka ord som används, 

transkriberades intervjuerna ordagrant i talspråk. Exempelvis återgavs upprepningar 

och ”mmm” i transkriberingen. I denna process numrerades intervjuerna slumpvis och 

namn och information plockades bort som kunde härledas till intervjuperson och 

organisation. Information som kan härledas till Arbetsförmedling och kommun har 

dock valts att användas. Detta motiverar jag med att det finns ett värde för läsaren att 

ha vetskap om dessa organisationers roll i praktikprogrammet samtidigt som denna typ 

organisering finns nationellt. 

 

3.2 Analysmetod 
 
Genom att ge en noggrann beskrivning över databearbetningens olika steg vill jag höja 

tillförlitligheten i denna studie (Bryman 2011). Samtidigt vill jag också exemplifiera hur 

jag använt diskursteorin som metodologiskt verktyg. Eftersom diskursteorin utgår från 

det som sägs (och indirekt också inte sägs) ges forskarens tolkning ett stort utrymme 

vilket också blivit föremål för kritik mot diskursanalysen. Därför vill jag genom min 

återkoppling till teoretiska resurser i resultatet visa på den genomskinlighet som inte bara 
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motiverar mina kopplingar utan också stärker tillförlitligheten ytterligare (Jörgensen & 

Philips 2000; Mattsson 2001, s. 63). 

 

Kodningen 
Det första steget i kodningsprocessen blev att läsa igenom intervjuerna. Efter detta 

spaltade jag upp ett antal ”teman” i materialet som jag använde då jag sorterade upp 

olika citat. Tematiseringen av materialet har vuxit fram ur en blandning av teoretiska 

utgångspunkter, mina observationer och det insamlade intervjumaterialet (Boolsen 

2007 s. 89,176). Diskursteorin användes här för att leta efter begrepp som skulle kunna 

ses som nodalpunkter för diskurserna kring arbete och integration. Ett av dessa 

begrepp blev ordet kompetens som också blev ett av de teman som användes under 

kodningen.  

 

Samtidigt som det här tydliggör hur jag använt mig av diskursteorin mer praktiskt så 

visar det också på studiens etnografiska prägel. Detta då jag lät empirin utgöra nyckeln 

för var i mina teoretiska resurser som jag skulle leta och det visade sig att kompetens-

begreppet mycket riktigt använts av flertalet forskare kopplat till arbete och integration 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 180; Martinsson 2008; Mulinari & Neergaard 2004, s. 

252–253). Totalt användes sju teman i kodningen av materialet; Arbete – kompetens – 

integration/arbetsintegration – hur det talas om målgruppen – maktstrukturer i texten 

– byggbranschen och syftet med programmet.  

 

Efter att jag kodat alla intervjuer började arbetet med att sortera koderna under 

respektive tema. Koderna bestod av citat eller förklarande stycken och i resultatet 

längre fram använder jag frekvensförklaringar för att beskriva hur frekventa koderna 

är i materialet. Frekvensförklaringar som är i stil med ”en av intervjupersonerna” 

och ”flera av intervjupersonerna” (Boolsen 2007, s. 95,177). I samband med denna 

sortering lät jag sidhänvisning från ursprungsintervjun finnas kvar i citatet. Detta för 

att snabbt kunna återkoppla till kontexten hos citatet samtidigt som det underlättade 

då jag kontinuerligt återgick till originaltexterna. Sidhänvisningarna togs sedan bort 

från det färdigställda resultatet.  
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Trots att jag hela tiden har i åtanke att distansera mig själv från materialet för att på så 

sätt kunna ifrågasätta den egna tolkningen, så har jag ingen förhoppning att helt lösgöra 

mig ifrån det (Arvastson & Ehn 2009, s. 199). Det är i diskurserna som dess verklighet 

kan beskrivas men då jag också är en del av diskursen så finns risker att inte se det som 

jag själv uppfattar som ”naturligt” (Jörgensen & Philips 2000, s. 29–30). Detta har varit 

ett svårt avvägande och det finns säkerligen också spår av detta i resultatet.  Arbetet 

med att skriva ihop resultatet visade sig bli en tidskrävande process. En bidragande 

faktor till detta vara att teoridelen skrevs parallellt med resultatdelen och att det krävde 

en utveckling av dem båda. Detta visar också på den abduktiva arbetsgång som jag 

tidigare beskrivit. De citat som presenteras som blockcitat i resultatet har redigerats 

något för att möta konfidentialitetskravet i undersökningen.  

 

3.3 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa skall forskaren väga mot forsknings-

värdet i studien och det finns inga absoluta rätt eller fel i detta avvägande, men många 

gånger väger forskningsvärdet tungt (Vetenskapsrådet 2002). Innan jag redogör för 

dessa principer så vill jag poängtera att dessa överväganden har varit kontinuerligt 

närvarande, vilket jag också försökt tydliggöra i mitt sätt att i kronologisk följd skriva 

fram detta avsnitt.  

 

Informationskravet innebär att forskaren har ett ansvar för att informera uppgiftslämnare 

om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De som deltagit 

mer aktivt i denna studie är mina intervjupersoner. I den första kontakten med dessa 

så presenterade jag studiens syfte och frågade om de hade möjlighet att delta samtidigt 

som jag tydliggjorde att deltagandet var frivilligt. Under intervjutillfället, innan 

inspelningen hade startat, presenterades syftet med studien ännu en gång. Återigen 

poängterades att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. I samband med denna information samlade jag också in deras skriftliga 
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godkännande att medverka i studien. Forskaren ansvarar för att inhämta detta från 

uppgiftslämnarna, något som kallas för samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–9).   

 
Konfidentialitetskravet innebär att skydda uppgiftslämnarna i studien genom att ge dem 

största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Studiens material är 

hämtat från en specifik organisering vilket gör resultatet utmärkande och lättare att 

spåra, vilket också gör konfidentialiteten central i mina etiska överväganden. Jag har 

därför valt att inte skriva ut och referera till de artiklar och den dokumentation som 

använts till studien då det har direkt koppling till praktikprogrammet. Jag har dock valt 

att beskriva materialet och lyfta fram relevanta citat ur det vilket jag motiverar med att 

det finns ett diskursivt värde i de ord som används i dokumentationen. Jag har 

slumpmässigt numrerat intervjuerna och dokumenten och använt denna siffra i 

materialet då jag refererar blockcitaten i resultatet. Siffrorna då bolaget presenteras 

ungefärliga. Detta då jag anser att det finns ett värde i att få veta storleken på bolaget 

som organiserar praktikprogrammet samtidigt som de exakta siffrorna valts bort för att 

göra det svårare att härleda till det aktuella bolaget. Vissa av dessa avväganden går in 

i nyttjandekravet som inne innebär att materialet som samlats in används för forskning 

och inte av andra syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  
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4 Resultat och analys 
 
Jag vill inledningsvis redogöra för hur programmets upplägg beskrivs i materialet för 

att du som läsare skall få en tydlig bild över processen. Därefter kommer jag beskriva 

föreställningarna och syftet med programmet. Denna förståelse blir viktig att ta med 

sig då jag fortsätter analysen med att lyfta fram vissa moment som tycks få betydelse 

för vilka som ges möjlighet att delta. Materialet från den inledande fasen kommer 

tillsammans med intervjuer och observationer att vävas ihop i resultatet. Jag använder 

mig av citationstecken kring vissa ord i resultatet. Det gör jag av två anledningar. Den 

första är för att det är just det ordet som används av materialet men också för att 

markera att ordet tycks ha en diskursiv betydelse i den kontext som det används i.  

 

4.1 Praktikprogrammets struktur 
 

Då jag påbörjade mina intervjuer med de personer som arbetar i programmet tyckte jag 

mig ha en grundläggande förståelse för strukturen kring programmet. Denna förståelse 

kom dock att utvidgas under intervjuernas gång. 

 

De som arbetar i programmet är antingen projektledare eller medarbetare. Att vara 

projektledare innebär ett mer övergripande och strategiskt arbete i jämförelse med 

medarbetarna. Ofta är det projektledarna som är ute och träffar samarbetsföretagen och 

presenterar programmet för nya intressenter medan medarbetarna fungerar som 

språkstöd och besöker deltagare ute på praktikplatserna. De möts dock i flertalet av 

arbetsuppgifterna och har en nära kommunikation med varandra.  

 

Programmet vänder sig till två målgrupper, nämligen arbetslösa ungdomar mellan 18 

och 24 år och nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, samtliga deltagare måste vara 

inskriva hos Arbetsförmedlingen. Tidigare gavs asylsökande möjlighet att delta men 

från 2018 är denna möjlighet avskaffad. Första omgången av praktikprogrammet 

startade i våren 2016. Totalt har det genomförts sex omgångar och under våren 2018 så 

pågår den sjunde omgången. I programmets sex omgångar så har totalt 70 personer 
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deltagit. 56 av dessa är män och 14 är kvinnor. 

 
Omgång Nyanlända  Ungdomar Totalt 
 män kvinnor  män kvinnor  
1 7 3  5 0 15 
2 2 0  0 0 2 
3 6 2  3 0 11 
4 6 1  4 3 14 
5 5 1  3 0 9 
6 10 3  5 1 19 
Totalt 36 10  20 4 70 

Tabell 1.1 Ovan ses antalet deltagare fördelat på antalet omgångar. Siffrorna visar också 
förhållandet mellan nyanlända över 24 år och ungdomar mellan 18–24 år. Tabellen visar också 
förhållandet mellan manliga och kvinnliga deltagare.  
 
En av de rapporter som jag tidigare refererat till och som tagits fram av ett antal forskare 

behandlar de tre första omgångarna av programmet. Under denna period var det totala 

antalet som deltagit i programmet 28 personer. Tabellen visar att av dessa personer så 

var åtta ungdomar. Värt att notera är att av de åtta ungdomarna så kunde sju av dessa 

också räknas in i gruppen nyanlända. Gällande resterande omgångar saknas dessa 

uppgifter. Kopplat till etableringsprogrammet så räknas nyanlända ungdomar in i 

gruppen nyanlända, det är först efter ”etableringen” som de kan inkluderas av 

ungdomsinsatser. I tabellen ovan ses information om deltagarna som jag fått via min 

kontakt med bolaget. I denna tabell har bolaget valt att placera in nyanlända ungdomar 

och inrikesfödda ungdomar i samma kategori.   

 

Grundbulten i projektidén är att erbjuda deltagarna en praktikplats hos ett av de 

samarbetsföretag som är knutna till programmet. Programmet skall också erbjuda 

workshops en gång i veckan där de får ta del av olika aktiviteter och utbildningsinsatser. 

Under våren 2018 presenteras totalt 38 st. samarbetsföretag på bolagets hemsida. Av 

dessa erbjuder 27 st. praktikplats, 4 st. arrangerar workshops och 4 st. erbjuder 

studiebesök. Övriga tre är enbart medfinansiärer av programmet.  Av de företag som 

erbjuder praktikplats så är ca hälften kopplade till byggsektorn (bygg, värme, VVS och 

måleri). Resterande erbjuder praktikplatser inom föreningslivet, bostadsbranschen och 

tjänstesektorn. Samarbetsföretagens deltagande regleras i de avtal som skrivs i 



 
 

38 

samband med upphandlingen av ett byggprojekt. Samarbetet kan också ha skrivits in i 

olika sponsoravtal som bolaget slutit med företag och föreningsliv. Praktiken pågår 

under en tremånadersperiod och varvas med workshops och föreläsningar i bolagets 

lokaler tillsammans med studiebesök hos andra samarbetsföretag. Arbetsuppgifterna 

är från början enkla men utvecklas i samråd med handledaren och upptar ca fyra dagar 

i veckan. Resterande dagar ägnas åt workshops och föreläsningar men fördelning kan 

dock skilja något mellan deltagarna. Deltagarantalet har skiftat mellan omgångarna då 

antalet deltagare har styrts av tillgången på praktikplatser från samarbetsföretagen. 

Inledningsvis genomfördes två omgångar per halvår men detta har senare reducerats 

till en omgång per halvår då arbetsbelastningen på de anställda visat sig bli för stor.   

 

Urvalet som görs till programmet sker i flera steg.  Denna process har visat sig vara en 

betydande del kopplat till mina forskningsfrågor då det är här som beslutet tas vilka 

som får delta och vilka som nekas deltagande. Därför kommer denna process få ett 

betydande utrymme i kommande resultat. Efter det att de nyanlända beviljats 

uppehållstillstånd och har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen är de en potentiell 

deltagare till programmet. Arbetslösa ungdomar skall också vara inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen för att ses som potentiella deltagare. Arbetsförmedlingen gör 

sedan ett urval i sitt register av möjliga deltagare. De potentiella deltagarna bjuds sedan 

in till en informationsträff som praktikprogrammet anordnar där de informeras om 

praktikprogrammets upplägg. Under informationsträffen samlar de som arbetar i 

programmet in information om varje möjlig deltagare. Den sista fasen består av en 

intervju hos respektive samarbetsföretag. Där intervjuas de som bedömts passa bäst in 

på respektive praktikplats och sedan tas ett definitivt beslut om vem som tilldelas 

praktikplatsen.  

 

Urvalsprocessen i korthet kan förklaras i denna följd: Bli beviljad uppehållstillstånd  

Skrivas in hos Arbetsförmedlingen  Bli inbjuden till informationsträffen av Arbets-

förmedlingen  Bedömas passa för en av praktikplatserna av praktikprogrammets 

anställda  Genomföra en intervju hos samarbetsföretaget  Bli utvald för praktik-

platsen.  
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4.2 Föreställningar och motstridiga syften 
 
Syftet med programmet kan förefalla sig vara uppenbart; att underlätta för personer 

som anses stå långt bort från arbetsmarknaden genom att erbjuda dem en praktikplats. 

Dock har andra syften också visat sig vara betydelsefulla då jag mer ingående har 

analyserat materialet. 

 

Via bolagets presentationsfilm presenteras vilka målgrupper som programmet riktar 

sig till och att satsningen skall ”förebygga utanförskap”. Samtidigt förklarar bolaget att 

programmet skall bidra till att de blir ”bäst i världen” på integration, ett uttryck som 

också förekommer i ett antal intervjuer som gjordes kopplat till programmet.  I filmen 

förklarar också ett samarbetsföretag hur viktigt det är att värna om mångfald och ”få 

in” fler kvinnor och fler kulturer samtidigt som företaget beskriver att det kommer bli 

brist på byggnadsarbetskraft och ser programmet som en möjlighet till att knyta till sig 

personer som kan möta det behovet. Filmen saknar till stor del deltagarnas perspektiv, 

det utrymme som deltagarna ges i filmen är då de bekräftar hur programmet lyckats 

med sin satsning.  Filmen förpackar satsningen genom att intervjua både kvinnor och 

män som tacksamt och med leenden beskriver programmet som något mer än 

en ”vanlig” praktik. En beskrivning som en företrädare för Arbetsförmedlingen också 

gör under en intervju. 

 

I flertalet artiklar beskrivs också hur programmet sägs svara upp mot flera syften. En 

artikel beskriver programmet som ett ”unikt integrationsprojekt som bygger både 

kulturella broar och hus”.  I en annan artikel, som är placerad i en bransch-tidning som 

riktar sig till chefer, beskriver hållbarhetschefen syftet med programmet så här: 

 

Vi är visserligen kommunägda och har ett ansvarstänkande utifrån det, men det 

handlar mest om att vi vill att staden skall vara en bra plats att leva på, vilket 

indirekt gynnar värdet på våra bostäder.  

                               (Dokument 3) 

 

Flera dokument och artiklar vittnar om det ”affärsmässiga” syftet kopplat till projektet. 
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I ett reklamblad beskrivs programmet som ett ”win-win koncept” och ett ypperligt 

tillfälle för företagen att hitta relevant kompetens. Syftet beskrivs också på ett 

universitets hemsida där det anses underlätta för målgrupperna att etablera sig på 

arbetsmarknaden samtidigt som programmet uppmanar till dialog kring jämställdhet, 

mångfald och inkludering. Aspekterna kring att stimulera till fler byggprojekt och 

de ”affärsmässiga” i att öka värdet på bostäderna och hitta relevant kompetens nämns 

inte i det sammanhanget.  

 

Under en intervju med Arbetsförmedlingen frågade jag vad de hade för uppfattning 

kring syftet med programmet. Efter att den ena personen något enformigt presenterat 

att syftet handlade om att inkludera de som anses stå längre ifrån arbetsmarknaden 

förklarade samma person att det också finns ett intresse för inflyttning i organiseringen 

av programmet: 

 

Då är det bra att vi fiskar deltagare i hela länet och nationellt. Hen har ambitionen 

nationellt (och syftar på en högt uppsatt person i bolagets organisation).  

                       (Intervjuperson 1) 

 

Den andra intervjupersonen nickar och förklarar att bolaget gärna ser att ”folk” skall 

flytta hit från hela Sverige så bolaget ”kan bygga lite mer”.   

 

Olika diskurser försöker fylla integrationen med ”sina” syften och tävlar om vilket syfte 

som skall få den framträdande betydelsen. Integration som begrepp blir en flytande 

signifikant som den nyliberala diskursen vill fylla med ord som ”affärsmässig” 

och ”kompetensförsörjande” samtidigt som andra diskurser snarare vill fylla begreppet 

med ”jämställdhet” och ”mångfald” (Jörgensen & Philips 2000, s. 58). Placeringen av 

artiklarna får betydelse för vad som inkluderas i integrationsbegreppet. Detta 

visualiseras genom ord som tillskrivs en överordnad position och som också signalerar 

vem artikeln och dokumentet är skrivet för. Anledningen till att presentationsfilmen 

innehåller så många olika syften kan förstås genom att se den som en samlingspunkt 

för flera olika diskurser kring integration. Filmen tvingar diskursernas olika 

nodalpunkter att ställas närmre varandra och detta skapar motsägelsefulla resonemang 
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kring integration. Det är viktigt att förstå att det finns olika och många gånger 

motstridiga syften som möts i programmet, något som också tycks påverkas av att 

integration vävts ihop med arbetsbegreppet. 

 

4.3 Arbete och kompetens 
 
Definitionen av arbete och reduceringen av begreppet till lönearbete är något som alla 

mer eller mindre gör i intervjuerna. Framförallt skedde denna reducering spontant och 

oreflekterat. Det var dock inte ovanligt att intervjupersonen backade något från denna 

förklaring då de fick tid att reflektera mer kring begreppet. En person som jobbar som 

projektledare i programmet definierade arbete som något som hen gör varje dag och får 

ekonomisk ersättning för men fortsätter: 

 

Det är ju nånting som gör att jag kan definiera mig som människa och ha en 

funktion i samhället på nått sätt, alltså det är svårare att hitta sig själv och 

samhället om man inte har ett arbete.  

                       (Intervjuperson 5) 

 

Citatet ovan öppnar upp för en större betydelse av begreppet samtidigt som citatet 

också fortsätter att definiera arbetet som någonting man har eller inte har vilket leder 

tankarna tillbaka till det avlönade arbetet. Ännu tydligare görs gränsdragningen kring 

begreppet av företrädaren från Arbetsförmedlingen: 

 

För mig är det någon form av förvärvsarbete, lönearbete, det är arbete för mig, 

om det är nått annat så kan det vara sysselsättning men det behöver inte vara 

samma sak som arbete. Man får betalt för sin arbetsinsats, då är det arbete.  

                       (Intervjuperson 1) 

 

Just denna snäva avgränsning till lönearbete görs inte då resultatet av programmet 

beskrivs i artiklar och den slutrapport jag tagit del av. Resultatet sägs ligga på ca 75–80% 

och i denna relation inkluderas studier, förlängd praktik och avlönat arbete. Rapporten, 

som behandlar 28 st. deltagare, hävdar att 19 av dessa har gått vidare till arbete eller 
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studier. Denna siffra bryts ner i rapporten och visar att av dessa 19 så har sju deltagare 

gått vidare till studier. Av de 12 resterande så har tre fått en tillsvidare-anställning, två 

har fått visstidsanställning och en har fått en doktorandtjänst. De sex övriga har fått 

förlängd praktik. Om resultatet skall förmedlas utifrån ett reducerat arbetsbegrepp så 

har sex av 29 fått ett (löne)arbete. Att använda sig av begreppet ”jobb” verifierar 

föreställningen om ett gott resultat. Samtidigt tycks ordet jobb kunna inrymma både 

praktik och lönearbete, något som det reducerade arbetsbegreppet tycks ha svårigheter 

med (Jordansson & Lane 2017). Diskursen kring jobb verkar alltså inte ha ett 

antagonistiskt förhållande kring diskurserna gällande praktik, lönearbete och studier 

vilket också gör att de kan presenteras sida vid sida (Jörgensen & Philips 2000, s. 59). 

Denna reflektion tydliggör också behovet av ett arbetsbegrepp som inte endast utgår 

från det kapitalistiska lönearbetet (Karlsson 2009).  

 

När jag bad personen som företrädde samarbetsföretaget att definiera arbete så valde 

hen att dela upp innebörden av arbete utifrån ett företagsperspektiv och ett mer 

personligt perspektiv. Utifrån företagsperspektivet definierades arbete som något 

värdeskapande. Jag bad personen utveckla innebörden av ordet värdeskapande: 

 

I vårt fall är det att vara med och bidra till slutprodukten som i det här fallet är 

att bygga ett stort hus. Detta skall göras inom utsatt kostnad och utsatt tid.  

                      (Intervjuperson 7)    

 

Att positionera företagsperspektivet som något överordnat och samtidigt beskriva 

arbetet som något värdeskapande visar på den hegemoniska position lönearbetet har, 

framför allt kopplat till den nyliberala marknaden. Genom separationen kopplar 

företrädaren för samarbetsföretaget loss andra värden kopplat till arbetsbegreppet 

vilket har slående likheter med Marx osynliggörande av det oavlönade (och 

reproduktiva) arbetet, det arbete som möjliggör för det produktiva arbetet (Jordansson 

& Lane 2017).  

 

Ett ord som tenderar att få betydelse när definitionen av arbete görs är ordet kompetens. 

Under en intervju med en kommunal medarbetare kopplat till projektet får ordet en 
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central betydelse när denne definierar ordet arbete. Ordet visar sig ha en bred betydelse 

och beskrivs i intervjuerna med ord som utbildning, erfarenheter och kunskap men 

samtidigt också ur mer personliga egenskaper. En medarbetare i programmet förklarar 

ordet kompetens så här:   

 

Det är bland annat din erfarenhet, din utbildning men det är också dina 

personliga egenskaper om du är målmedveten, om du har ett driv, om du är 

flexibel, om du har lätt för att lära dig nya saker, språk kan tex. vara en 

kompetens. 

                       (Intervjuperson 6)  

 

Ordet och dess innebörd får också en avgörande betydelse för de som ges möjlighet att 

delta i praktikprogrammet. En medarbetare i programmet beskriver hur de som inte 

har erfarenheter dokumenterade på papper ”försvinner” i Arbetsförmedlingens system. 

En projektledare förklarar vad som blir viktigt för att få en varaktig anställning: 

 

I Sverige så är utbildning A och O och arbetslivserfarenhet är ju inte helt att 

förringa heller. Men jag tror att skall man stå sig i tiden när konjunkturen går ner 

så är det också oerhört viktigt att ha kompetens som finns på papper, att ha bevis 

på vad man faktiskt kan.  

                      (Intervjuperson 5) 

 

Innebörden i begreppet tycks verka motsägelsefullt då de som arbetar med programmet 

efterfrågar personer som är drivna och motiverade.  Men innan den bedömningen kan 

göras i urvalsprocessen har Arbetsförmedlingen redan sorterat ut personer som 

saknar ”relevant kompetens på papper”. Kompetensen blir en slags selekteringsmetod 

som definieras och ”mäts” utifrån ”vad som finns på papper”.   

 

Då jag observerade informationsträffen förundrades jag över varför det inte var en enda 

kvinna som deltog. När jag sedan lyfte denna reflektion med de som arbetade i 

programmet blev svaren långa och känslomässigt laddade: 
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Det där är en sån jobbig fråga för jag har försökt ta det där med 

Arbetsförmedlingen. När de nu kommer till Sverige och skriver in sig på 

Arbetsförmedlingen så har de oftast inga erfarenheter, inget CV kan man säga. 

Och då blir det jättesvårt att hitta de här personerna. För Arbetsförmedlingen 

kan inte bara söka på en kvinna i den här åldern. Men sen har vi många 

praktikplatser som är ganska mansdominerande. Då är det oftast män som 

lockas dit.  

                           (Intervjuperson 3)  

 

Det som finns (eller inte finns) på pappret värderas utifrån en slags etnocentrism och 

eurocentrism som Mattsson (2001) menar används för att reproducera olikhet. Mulinari 

& Neergaard (2004, s. 252–253) beskriver hur den svårdefinierade kompetensen ges 

olika tolkning och hur den används som en exkluderingsdiskurs och blir en markör för 

maktutövning. Samtidigt så placerar Mattsson (2001) begreppet nära den national-

ekonomiska debatten och hur ”kompetensbristen” används för att rättfärdiga 

exkludering. Mulinari & Neergard (2004) menar att det inte är specifika och mätbara 

egenskaper som gör en person ”kompetent”, det är snarare personens position som blir 

avgörande i denna värdering. 

 

Kompetens som begrepp kan ses som en nodalpunkt som olika diskurser fyller med 

innebörd (Jörgensen & Philips 2000, s. 34). Citaten ovan visar att kompetens används 

eurocentristiskt för att definiera ”kompetensbrister” vilket synliggör dess överordnade 

ställning i kompetensdiskursen. Samtidigt förklarar en av projektledarna att 

programmet är intresserade av deltagarnas ”attityd” och att deltagarna bör ställa sig 

positiva till att ”lära om”. En rekryteringsannons kopplad till praktikprogrammet 

förklarar samtidigt att bolaget letar efter ”drivna” praktikanter. Organiseringen av 

programmet tycks alltså rikta in sig och välja ut personer som på kort tid kan ”ställas 

om”. En så kallad ”social investering” som Sjöstedt Landén (2016, s. 38–39) menar 

överordnar monetära värden framför exempelvis jämlikhet och jämställdhet.  

 

Lönearbetets osynliggörande av det reproduktiva arbetet och den eurocentristiska 

definitionen av kompetens, tillsammans med Arbetsförmedlingen osynliggörande av 
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kvinnor kan ses som ett nyliberalt mönster som brett ut sig över organiseringen av 

praktikprogrammet (Fahlgren, Mulinari & Sjöstedt Landén 2016). Ett mönster som 

konstruerar olikheter och upprätthåller en könsbestämd efterfrågan på arbetskraft 

(Alvesson & Billing 2011; Bursell 2014). Att utestängas från arbetsmarknaden genom att 

nekas tillträde till ett program (och en diskurs) beskriver Thomson (2005, s. 87) som en 

form av förtyck. I det här fallet sker marginaliseringen samtidigt som föreställningar 

om praktikprogrammet motverkar detta. 

 

4.4 Integration och arbetsintegration 
 
I slutet av intervjuerna lät jag personerna fritt beskriva vad ordet integration betyder. 

För mig är begreppet stort och omfattande och jag förväntade mig en mängd olika svar. 

Så blev det inte. Det visade sig att majoriteten av de intervjuade kom med väldigt 

snarlika beskrivningar av begreppet. Beskrivningar som ligger väldigt nära den 

definition av integration som jag gjort tidigare. En projektledare beskriver integration: 

 

Jag brukar säga på mina föreläsningar att integration ganska direkt översatt är 

anpassning. Om bara den ena parten anpassar sig, så kommer inte det bli en bra 

relation utan integration är när båda parterna anpassar sig för att tillsammans 

skapa ett samhälle.  

                       (Intervjuperson 6) 

 

Men då arbetsförmedlingen skall beskriva integration blir svaret annorlunda:  

 

Det är ett urvattnat begrepp för det kan ju användas för allt möjligt, jag gillar 

begreppet etablering mer, för mig blir det mer konkret utifrån arbets-

förmedlingens roll, vår roll är att de skall etablera sig i arbetslivet.   

                       (Intervjuperson 1) 

 

Företrädaren för arbetsförmedlingen väljer att byta ut ordet och lite senare i intervjun 

blir det tydligt varför. Samma person förklarar varför det blev ett problem under 

implementeringen av etableringreformen: 
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Och i början så blev det ju, när det inte definierades tillräckligt från början var 

det många som jobbade med massa sociala insatser och grejer, vår roll är arbete 

och utbildning, främjande av det och inte nått annat.  

                       (Intervjuperson 1) 

 

Samma företrädare blir efter en stund osäker på sin egen definition och upptäcker att 

ordet etablering blir haltande. Till slut kommer intervjupersonen fram till att 

integration är då personen i fråga blir en självförsörjande skattebetalare och ”lär känna 

lite Svenssons”. I slutet av resonemanget drar personen en intressant slutsats som 

motsäger det resonemang som hen tidigare fört kring begreppet: 

 

Man kan ju integreras även fast man går direkt till pensionär, då är man ju inte 

helt självförsörjande så det behöver inte vara ett arbete nödvändigtvis, skolelever 

etableras ju också.  

                       (Intervjuperson 1) 

 

Det händer alltså något med betydelsen av integration när ordet ställs nära begreppet 

arbete. I resonemanget ovan ses arbetsintegration som en ”etablering” samtidigt som 

integration ses mer som en ”social insats”. Hos Arbetsförmedlingen verkar det blivit 

en tillslutning kring diskursen integration och vad den tillåts innehålla (Jörgensen & 

Philips 2000, s. 36).  

 

Under mina intervjuer tycker jag mig se hur intervjupersonerna beskriver hur 

programmet förväntas leda till både arbetsintegration och integration. Dock blir det 

tydligt vilken roll som blir primär för programmet, en medarbetare beskriver: 

 

Det är ju ja men man pratar om arbetsmarknad, om arbetsmarknadsintegrering 

och integrering. Människor som kommer till Sverige just nu blir ju i första hand 

sedda som arbetskraft och man glömmer bort mycket av luckorna som också 

behöver fyllas som ny till ett land, det är inte bara att man skall in i ett jobb. 

                       (Intervjuperson 5) 
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En annan projektledare tonar ner betydelsen av programmet som integrationssatsning 

och väljer istället att beskriva det som en ”tillväxtsatsning”. Andra ord tillskrivs 

arbetsintegrationen jämfört med vad intervjupersonerna lade i ordet integration. Den 

marknadsekonomiska diskursen visar sig tydligare när arbetet ställs närmre 

integrationen. I samband med att jag pratade om integration med de intervjupersoner 

som arbetade med programmet beskrev de hur de stöter på motstånd när de försöker 

förankra och sprida programmets organisering. De upplever att samarbetsföretag, 

handledare och även det ”egna” bolaget visat en ovilja till detta. Att ”få en hel skuta att 

vända” och nå fram till en ledningsgrupp beskrivs som väldigt svårt och många gånger 

väljer de ut personer som ”gör minst motstånd” mot organiseringen.  

 

Motståndet kan kopplas till Ahmeds (2012) resonemang kring att hela tiden ”krocka 

med väggen” och som uppstår först då mångfald skall göras i en institution.  

Integrationen krockar med andra vanemässiga beteenden och tvingas anpassa sig. Att 

välja att gå via de som gör minst motstånd kan vara en del av mångfaldsstrategin men 

görandet måste också plockas upp av bärarna av de vanemässiga beteendena i 

institutionen för att börja cirkulera. Hos Arbetsförmedlingen verkar väggen av 

motstånd så kraftig att andra diskurser om integration förpassas och inte kan ”ta sig in” 

i institutionen.   

  

4.5 Diskursen kring deltagarna  
 
I början av intervjun med Arbetsförmedlingen ville jag informera mig om läget på 

arbetsmarknaden kopplat till de målgrupper som programmet vänder sig till. Svaret 

som jag fick och som jag reflekterat mycket kring var: 

 

Det är en stor brist på arbetskraft. Den största reserven, speciellt av kvalificerad 

arbetskraft finns i den här målgruppen (de nyanlända), här kan du ju hitta 

ingenjörer och liknande som du inte hittar bland ordinarie svenska arbets-

sökande.  

                       (Intervjuperson 1) 
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Arbetsförmedlingen beskrev vidare hur företagen med programmets hjälp har ändrat 

sin syn på nyanlända som målgrupp. Idag ses målgruppen som en ”resurs som det 

lönar sig att anlita från”. Samtidigt beskriver samarbetsföretagen målgruppen som en 

katalysator för att ”mjuka upp stämningen” och att de bidrar med ett socialt värde på 

arbetsplatsen. På liknande sätt beskrivs målgruppen skapa mångfald för samarbets-

företagen:  

 

De här människorna som kommer är otroligt kompetenta och kan tillföra massor 

av resurser och om inte annat; mångfald till företagen.                  

                                                              (Dokument 1) 

 

Mångfalden blir här definierad som en slags kulturellt betingad kompetens som 

samarbetsföretagen menar kan omvandlas till ekonomiska värden (Martinsson 2006; 

Mattsson 2001). Dokumentationen presenterar också målgruppen som en ”framtida 

rekryteringskanal” där det går att spara stora rekryteringskostnader. Men det görs 

också gränsdragningar runt målgrupperna nyanlända och arbetslösa ungdomar.  När 

denna gränsdragning görs räknas de nyanlända ungdomarna in i gruppen nyanlända 

vilket de inte gjorde i statistiken tidigare (tabell 4.1). Arbetsförmedlingen förklarar hur 

selekteringen till programmet skiljer sig mellan de båda grupperna: 

 

När det gäller nyanlända försöker vi hitta de med erfarenhet från den branschen 

som det finns praktik inom, utifrån ungdomssidan är det mer utifrån intresse, 

för det finns inte så många arbetslösa ungdomar med erfarenhet från 

byggbranschen, de existerar inte (skratt) där tar man ju mer, där kallar vi alla 

möjliga.  

                       (Intervjuperson 1) 

 

Citatet visar på hur urvalet styrs av tillgången på deltagare ur grupperna och att 

arbetslösa ungdomar ges möjlighet i största allmänhet medan endast de 

med ”erfarenhet” och ”kompetens” ges möjlighet ur gruppen nyanlända. Ett villkorat 

tillträde som Mulinari & Neergaard (2004, s. 255) menar ställer krav på nyanlända 

med ”rätt kompetens” att inte misslyckas. Acker (2005) poängterar att klass (och 
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ekonomi) har betydelse för exkludering som går att härleda till etnicitet/ras och kön. En 

exkludering som, enligt Acker (2006), går att spåra till (ekonomiska) beslut som tas 

inom praktikprogrammets organisering och dess omgivande ojämlikhetsregimer.      

 

Under informationsmötet är ungdomarna separerade från nyanlända och nyanlända 

ungdomar vilket motiveras genom att målgrupperna har så olika frågor gällande 

programmet.  Genom att använda dessa benämningar och särskiljningar mellan 

målgrupperna så konstruerar intervjupersonerna och dokumentationen en ”verklighet” 

som leder till en underordning kring målgruppen nyanlända och nyanlända ungdomar.  

En underordning som skapar ett ”vi och dom” förhållande där nationstillhörigheten 

blir central. Via sådana här resonemang menar De los Reyes & Mulinari (2005 s. 119) att 

det görs en viss nationell identitet som bidrar till att skapa och upprätthålla symboliska 

skillnader mellan grupper av människor i Sverige. Fenomenet kallas för kulturrasism 

och får betydelse för hur vi identifierar oss själva och hur vi sorterar ut ”de andra” 

(Williams 1994, s. 93, 106).  

 

4.6 Maktstrukturer och byggbranschen 
 
Att beskriva de olika organisationernas relation och hierarki kopplat till praktik-

programmet är en invecklad del i denna analys. Dock är den viktig att reda ut då den 

har som intention att tydliggöra de syften som har en priviligierad ställning när 

organiseringen görs i programmet. Speciellt framträdande blir detta kring urvals-

processen till programmet. 

 

I egenskap av kommunalägt bolag finns det krav på bolaget och i förlängningen också 

på programmet. En projektledare förklarar: 

 

Det står i våran plan som vi skall följa att vi ska jobba för en ökad integration, att 

vi skall jobba med socioekonomiskt utsatta grupper och så vidare.  

                       (Intervjuperson 6) 

 

I bolagets ägardirektiv, som regleras av kommunen, står det att bolaget skall verka för 
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att målen uppfylls och att bolaget har ett ansvar att detta efterlevs. Enligt en 

projektledare så står det dock inte i detalj hur detta skall göras. Det lämnas alltså en 

öppning för bolaget att själva utforma programmet. Ytterligare en realitet är att bolaget 

själv inte bygger sina bostäder, de byggprojekt som skall genomföras upphandlas 

vanligtvis av privata byggbolag. Bolaget skapar praktikplatserna genom att se till att 

det upphandlande företaget att bli en del av programmet genom att använda sig av 

social hänsyn vid upphandling. Deltagandet i programmet skrivs in i avtalen som reglerar 

byggprojektet och de förbinder sig juridiskt att delta. En företrädare för ett av 

samarbetsföretagen förklarar att samarbetet med största sannolikhet inte hade blivit av 

om det inte varit reglerat i avtalet.  

 

Arbetsförmedlingens roll 
När jag tog del av de artiklar jag hittade tillsammans med bolagets egen dokumentation 

framstod Arbetsförmedlingens roll som speciellt central. Denna uppfattning ändrades 

succesivt när jag genomförde mina intervjuer. I urvalsprocessen söker Arbets-

förmedlingen i sin databas efter den ”profil” som samarbetsföretagen efterfrågar och 

fått information om. Detta för att ”matcha rätt kompetens”. De har också en avgörande 

roll för vilka som tillåts gå på informationsträffen då majoriteten av de som deltar väljs 

ut av Arbetsförmedlingen. De använder sig av ett stort geografiskt upptagningsområde 

i denna process vilket indikerar på att selekteringen görs regionalt för att passas in 

lokalt.  

 

Arbetsförmedlingen finansierar ca hälften av programmets kostnader och klassar 

programmet som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. De är med och utformar 

programmet och har också mandat att besluta om programmets fortsatta existens. De 

som arbetar med praktikprogrammet beskriver samarbetet med Arbetsförmedlingen 

som gott och att de har ett stort förtroende för programmet. En projektledare förklarar 

att Arbetsförmedlingen ”litar på det vi gör” och har givit programmet en ”stor tillit” då 

insatserna har visat sig ”ge resultat”. Trots att upphandlingsregler kan sätta stopp för 

hur samarbetet mellan praktikprogrammet och samarbetsföretagen utformas beskrivs 

Arbetsförmedlingens roll som ”ganska pragmatisk” och att de ”har sett mellan 
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fingrarna kring vissa samarbeten”.  

 

Under min intervju med Arbetsförmedlingen lyfte jag fram mina reflektioner från 

informationsträffen då inga kvinnor deltog, en relation som företrädarna från 

Arbetsförmedlingen förklarar med att det är byggbranschen är en ”svår bransch”. När 

jag frågar varför de tror att det är så blir svaret att det troligtvis beror 

på ”säkerhetsrutiner” och ”fördomar”. På liknande sätt beskriver en projektledare 

byggbranschen och att det därför är svårt att hitta kvinnor med passande bakgrund. 

Det här är tydliga tecken på de exkluderingsstrategier som jag redogjort för ovan som 

förskjuter ansvaret på den könsbestämda efterfrågan på arbetskraft till ”marknaden”. 

Projektledaren tycker att Arbetsförmedlingen har ett ansvar att bjuda in mer kvinnor 

samtidigt som hen visar på vilken hur programmet prioriterar frågan: 

 

Nu när vi börjar komma till rätta med många andra delar så är det nog det här 

vi verkligen måste lägga krut på inför hösten.  

                       (Intervjuperson 5) 

 

Kvinnorna görs till felet och rättfärdigas av ”branschen” då de exkluderas. Utrymmet 

för att förändra denna ojämlikhet tycks också få sekundär prioritet. Organiseringen av 

programmet har skapat en hierarki där alla arbetslösa (inrikesfödda) ungdomar bjuds 

in till programmet tillsammans med de nyanlända män och ungdomar som har 

rätt ”kompetens”. Nyanlända kvinnor sorteras bort vilket visar på den arbetsdelning 

som Billing (2011) hävdar låser fast kvinnor och män till vissa branscher. Samtidigt vill 

jag påpeka den relationella betydelsen av kategorin klass när den möter kön och 

etnicitet/ras. Framför allt är det då ojämlikheten möts mellan de som erbjuder sin 

arbetskraft, i detta fall utan ekonomisk ersättning, och de som ges möjlighet att 

exploatera den som denna relationella hierarki förstärks och ger upphov till 

exploatering (Mulinari & Selberg 2011).  

 

Organiseringen mellan praktikprogrammet, samarbetsföretagen och Arbets-

förmedlingen kan ses som en lokal praktik med egna tolkningar som präglas 

av ”pragmatism” och ”överseende” och som upprätthåller det ojämlikhetssystem som 
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Acker (2006) beskriver. Ett exempel på detta är då en intervjuperson förklarar hur 

Arbetsförmedlingen tillåter att det sker samarbeten som upphandlingsregler möjligen 

kunnat sätta stopp för. Anledningen till att det sker är för Arbetsförmedlingen ”har 

förtroendet” för organiseringen, en som arbetar i praktikprogrammet förklarar: 

 

Vi är en väldigt fri aktör eftersom vi inte är upphandlade. Arbetsförmedlingen 

har gett oss en pott med pengar, och sagt; gör vad ni vill för ni gör bra grejer. 

                                                      (Intervjuperson 5) 

 

Detta är ett citat som beskriver en praktik som möjliggör en maktförskjutning av var 

(de politiska) besluten tas och som leder till att politiska beslut urholkas (Giritli Nygren 

& Nyhlén 2016, sid 136–137). Ett av etableringsreformens uttalade mål är att verka för 

ökad jämställdhet. Det kan ställas mot de lokala praktik som formar 

praktikprogrammet och där kategorisering istället organiseras fram.   

 
 

Samarbetsföretagets roll 
Relationen mellan programmet och dess samarbetsföretag beskrivs på liknande sätt 

som relationen till Arbetsförmedlingen. En projektledare beskriver programmets 

relation till samarbetsföretagen så här: 

 

De företag som vi samarbetar med har ett stort förtroende för oss, att vi klarar 

att hitta igen bra folk, men det är svårt att lova företag att vi har jättemycket 

kompetens för det här.  

                       (Intervjuperson 5) 

 

Intervjuerna vittnar också om den makt som samarbetsföretagen visar sig ha över 

praktikprogrammet. Flera av intervjupersonerna förklarar hur företagen definierar 

kraven, eller ”profilen”, på de sökande och att det är något som både praktik-

programmet och Arbetsförmedlingen har att förhålla sig till. En projektledare svarar på 

frågan vem det är som tar beslutet om vem som får en praktikplats: 

 

Alltså, det gör ju företagen. Har man den kompetens som efterfrågas, har man 
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en yrkesbakgrund som matchar det företaget efterfrågar så tar man en intervju 

med arbetsgivaren och ser vad som händer.             

                                                      (Intervjuperson 5) 

 

Ett annat exempel på samarbetsföretagens makt är då de berättar hur de styr 

praktikprogrammets utformning. En projektledare beskriver att informationsträffens 

strukturering de tre första omgångarna av programmet blev uppskattad. Då deltog 

samarbetsföretagen rent fysiskt under informationsträffen vilket möjliggjorde möten 

mellan potentiella deltagare och samarbetsföretag. Ett upplägg som uppskattades av 

de potentiella deltagarna och projektledarna själva. Men denna struktur kom att 

beskrivas som ”irrationell” under intervjun med samarbetsföretaget och de hade givit 

feedback på denna process då de ansåg att den behövdes ”raffineras”: 

 

Det vore ju smidigt om praktikprogrammet redan gjort en viss typ av gallring 

för att minimera tiden vi behöver lägga för att ens komma igång.  

                       (Intervjuperson 7) 

 

I detta avseende är det intressant att nämna att det tas en bild på den sökande i samband 

med informationsträffen. En bild som används för att de som arbetar med selekteringen 

skall ha ”ett ansikte” på personen. Bilderna på de sökande visas upp i samband med att 

beslutet skall tas vem som blir tilldelad praktikplatsen. Då arbetsgivaren inte anser sig 

ha resurser, eller tid att träffa den sökande så finns fog att tro att arbetsgivaren använder 

sig av andra strategier. Bursell (2014, s. 42) förklarar att dessa strategier ofta grundar 

sig i uppfattningar de har kopplat till observerbara egenskaper som kan kopplas till kön, 

etnicitet och ålder.  

 
 

Praktikprogrammets roll 
Organiseringen gör att programmets primära uppgift blir att välja ut ”passande” 

individer till samarbetsföretagen och fungera som länk mellan Arbetsförmedlingens 

utbud och den efterfrågan som ställs från samarbetsföretagen. En medarbetare 

beskriver att det ofta är uppenbart vem samarbetsföretagen skall välja av deltagarna 

men att de sällan skickar enbart en person till slutlig intervju. För att hitta dessa 
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personer intervjuas alla som närvarar på informationsträffen. Under kortare intervjuer 

får de beskriva sina intressen och vad de sysslat med tidigare. Denna information sparas 

i en databas tillsammans med en bild på personen. Flera av de som arbetar med denna 

process beskriver hur de söker efter individer som är ”angelägna” och utvärderar 

hur ”pepp” personerna är på delta. 

 

Ett annat ansvarsområde för programmet synliggjordes under intervjun med 

samarbetsföretaget. Ett ansvar som mer implicit ställs på de som arbetar i programmet. 

I slutet av intervjun riktar intervjupersonen en stor eloge till dessa personer och 

beskriver hur de skapar goda förutsättningar för dem som företag att delta i 

programmet. Jag blev nyfiken och frågade hur hen tror att deras arbete kring 

integration skulle fortgå om programmet skulle läggas ner: 

 

Jag tror nog att det skulle ganska snabbt och abrupt ta slut i den här formen för 

vi har inte en organisationsstruktur som möjliggör att vi kan jobba på det här 

sättet. Att det skrivs in vad vi skall göra måste nog önskas från beställarsidan.  

                       (Intervjuperson 7) 

 

Uttalandet vittnar om det motstånd som programmet stött på vilket också beskrivs av 

en projektledare. Hen förklarar hur motståndet framförallt visat sig hos de anställda på 

samarbetsföretagen. Samtidigt berömmer företrädaren för samarbetsföretaget de som 

arbetar med programmet och förklarar att om de inte varit så ”drivna” så tror inte hen 

att samma ”utväxling” och ”resultat” hade infunnit sig.  

 

En mängd forskare ifrågasätter tydliggörandet av ett mångfaldsarbete. Det kan istället 

vara så att tydliggörandet innebär det motsatta. Ovanstående beskrivning visar på hur 

svårt det är att integrera mångfaldsarbete i en organisation och göra det till 

något ”automatiskt”. Här tenderar istället företrädare från samarbetsföretagen vilja 

förknippas med den mångfald som praktikprogrammet anses tillföra samtidigt som 

mångfaldsarbetet förskjuts till praktikprogrammets anställda. Istället för att integrera 

mångfaldsarbetet inom samarbetsföretagens organisation stoppas det och tar 

sannolikhet slut då avtalen kring social upphandling löper ut (Ahmed 2012; De Los 



 
 

55 

Reyes & Mulinari 2002; Groglopo 2015, s. 164; Neergaard 2006).  

 

Avslutande reflektioner  
Beslutet vilka som skall antas till praktikprogrammet påverkas alltså av ett flertal 

aktörer och beslut. Men ytterst visar materialet på den dominerande ställning som 

samarbetsföretagen innehar. Samarbetsföretagen definierar ”profilen” på den sökande 

för Arbetsförmedlingen, de tar det avgörande beslutet vem som tilldelas praktikplats 

och de har möjlighet att påverka utformandet av praktikprogrammet. Det tycks alltså 

vara så att ”marknaden” bestämmer vem som ges möjlighet att delta. 

 

Kraven på praktikprogrammet och dess medarbetare kommer dock från mer än ett håll. 

Bolaget som driver programmet har krav från kommunen i egenskap av att vara ett 

kommunalägt bolag. De är också styrda av Arbetsförmedlingen och dess urvalsrutiner 

och ekonomiska stöd. Samtidigt så tycks det finnas ett intresse från bolagets egen sida 

att byggprojekten faller väl ut vilket kan tänkas skapa goda förutsättningar för nya 

byggprojekt. Uppe på detta hindras mångfaldsarbetet att ta sig igenom den vägg av 

motstånd som samarbetsföretagen tycks mobilisera.  

 

Värdet på programmet mäts i hur många av deltagarna som fått ett ”jobb”. Lönearbetet 

har således en särställning då integration skall mätas och utvärderas samtidigt som 

programmet presenteras som ett ”unikt integrationsprojekt” som skall förebygga just 

utanförskap. Resultatdelen har, med utgångspunkt ur studiens syfte, lyft fram 

betydelsen av kategorierna kön, klass och etnicitet/ras och visat på hur kategorierna 

möts i praktikprogrammets organisering och förstärker alternativt exkluderar deltagare 

till programmet. Resultatet visar också hur kategorierna vävs samman och göms bakom 

ord som kompetens, arbete och mångfald och vilken effekt detta får i beslut som tas och 

hur urvalsprocessen till praktikprogrammet görs.  
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5 Diskussion 
 

Denna studie har undersökt ett praktikprogram och dess organisering av arbete och 

integration sett ur ett intersektionellt perspektiv. Perspektivet utforskar betydelsen av 

kön, klass och etnicitet/ras då arbete och integration görs i en nyliberal kontext. Med 

utgångspunkt ur detta perspektiv ifrågasätts vilka som tillåts delta i praktik-

programmet.  

 

Resultatet i denna studie visar att organiseringen av praktikprogrammet och görandet 

av integration har ”lagts ut” på ett kommunalt bolag som tillsammans med dess 

samarbetsföretag fått sätta sin prägel på dess organisering. Detta är en typ av 

organisering som Qvist (2017, s. 10) menar är komplex och som minskar möjligheterna 

till påverkan och kontroll. Organiseringen har visat sig innebära att praktikprogrammet 

ses som en rekryteringskanal där nyanlända omnämns som en ”resurs” och som 

utnyttjas av samarbetsföretagen för att hitta ”kompetent” arbetskraft. Praktik-

programmets organisering bär också på effekterna av att det avlönade arbetet likställts 

med integration. Det normerade lönearbetet och dess könsstereotypiska selektering tas 

för given vilket normaliserar exkluderandet av kvinnor till praktikprogrammet. 

Möjligheten att bedriva ett mångfaldsarbete för de som arbetar med praktik-

programmet genom denna organisering har visat sig vara svårt då mångfaldsarbetet 

tenderar att ”ta slut” när avtalen mellan bolaget och samarbetsföretagen som reglerar 

deltagandet i praktikprogrammet löper ut.  

 

20% av deltagarna i praktikprogrammet är kvinnor vilket visar på att selekteringen av 

arbetskraft är nära förbuden med selekteringen av människor. Statistiken kopplat till 

programmet visar också att sex av 29 fått ett avlönat arbete. Eftersom jag inte haft 

möjlighet att ta del av statistik från alla omgångar i programmet skall denna relation 

ses som en fingervisning. En fingervisning som visar att sannolikheten att få ett avlönat 

arbete för de som deltar i programmet ligger på ca 21%. Jag förnekar inte att det finns 

andra värden i praktikprogrammet men då integrationen i Sverige mäts genom denna 

relation så vill jag tydliggöra praktikprogrammets resultat kopplat till denna relation. 
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Det finns jämställdhetsmål i den politiska reform som likställde arbete och integration 

2011, mål som också presenteras då programmet framställs i artiklar och annat material. 

Trots att siffrorna ovan indikerar på motsatsen så framställs praktikprogrammet 

som ”framgångsrikt” vilket signalerar att det är marknaden som styr syftet med 

programmet och som definierar det som anses vara framgångsrikt (Thomsson 2005).  

 

Föreställningen om programmets framgång har hjälpt bolaget att visa ”de rätta värdena” 

för den övriga marknaden för att på så sätt vinna marknadsandelar. Orden integration 

och mångfald används av bolaget och dess samarbetsföretag då de vill visa sitt 

ansvarstagande men organiseringen reducerar och ekonomiserar begreppens betydelse 

(Mattson 2006). Det blir också tydligt att Arbetsförmedlingen, som politisk aktör, 

anpassar sig till organiseringen och används för att utöka praktikprogrammets 

upptagningsområde för potentiella deltagare. Organiseringen sorterar bort kvinnor till 

programmet genom att statiskt förutsätta att de inte har ”rätt” kompetens samtidigt 

som nyanlända män med ”rätt” kompetens bjuds in. Inrikesfödda ungdomar bjuds in 

utan att kompetens efterfrågas. Deltagarna uppmanas att ”lära om sig” och visa att de 

är ”drivna” för att uppväga den visuella kompetensbrist som de förväntas ha. 

Begreppet kompetens används som exkluderingsmekanism och synliggör den 

hegemoniska ställning som eurocentrismen har i kompetensdiskursen.  

 

Ett sätt att synliggöra och ifrågasätta exkluderingen kan vara att öka transparensen i 

urval och rekryteringsprocesser. Det kan göras genom att ställa krav på arbetsgivaren 

att återkoppla till de som exkluderats med en motivering kring vilken kompetens som 

deltagandet krävde och på vilka grunder personen i fråga nekades tillträde (Bursell 

2014, s. 48). Ett sådant krav hade kunnat synliggöra och ifrågasätta en mer systematisk 

ojämlikhet.  

 

Det pågår just nu en politisk diskussion på partiledarnivå om Arbetsförmedlingen skall 

finnas kvar som myndighet eller läggas ner. En artikel, som presenteras på 

Moderaternas hemsida och som skrivits under av alla Alliansens partiledare, förklarar 

att de vill skrota Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. En av anledningarna till 
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detta är att de anser att myndigheten misslyckats i sitt uppdrag att minska skillnaderna 

i sysselsättningsgrad mellan inrikesfödda och utrikesfödda utanför EU. De ser hellre att 

en mindre myndighet ersätter Arbetsförmedlingen och att ett större ansvar för 

arbetsintegrationen ”läggs ut” på privatiserade uthyrning och rekryteringsföretag. 

Samtidigt skall ansvaret för de som ”står längst bort” från arbetsmarknaden förskjutas 

till kommunerna (Arbetsvärlden 2017; Moderaterna 2018b). Detta är ett resonemang 

som, med utgångspunkt ur studiens resultat och till den forskning som jag tidigare 

refererat till, inte kommer motverka ojämlikheten i sysselsättningsgrad mellan 

inrikesfödda och utrikesfödda utanför EU. I bolag, där ägandet är fördelat på ett antal 

aktieägare, är det monetära vinstsyftet överordnat alla andra syften. Vinstsyftet är 

lagstadgat och aktiebolag tillåts inte åsidosätta vinstsyftet för andra intressen (Skog 

2015, s. 15–16). Går det inte att göra en vinstdrivande integration så är det legitimt för 

marknaden att avsäga sig det ansvaret. Att samtidigt förskjuta de som anses ha sämst 

förutsättningar för att få ett lönearbete och hoppas på att kommunen integrerar dessa 

personer blir långsökt. Framför allt då det var detta arbete som blev så starkt kritiserat 

och som ledde till etableringsreformens införande 2011 (Qvist 2017). De politiska 

resonemangen har tydliga kopplingar till nyliberalismen där integration snarare 

handlar om assimilering på ojämlika villkor än möten präglade av en ömsesidig vilja 

och jämlikhet.  

 

Studiens resultat är unikt och bör inte generaliseras men kan placeras in i en kedja av 

forskning som kan användas för att förstå hur rasifierade konstruktioner i arbets-

begreppet förs över till integration då arbetsmarknadspolitik och integrationspolitik 

likställs (Bursell 2014; Jordansson & Lane 2017; Larsson 2017). Avslutningsvis vill jag 

göra en monetär reflektion gällande praktikprogrammet: Varför är det så att detta 

praktikprogram, som riktar in sig på de med den marknadsmässigt ”rätta” 

kompetensen, också skall finansieras med en ansenlig mängd statliga och kommunala 

skattepengar? Parallellt som forskning visar att det också är denna grupp som 

arbetsförmedlarna lägger störst resurser på (Larsson 2017; Larsson 2015; Neergaard 

2002).  
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Att den svenska arbetsmarknaden mer eller mindre fritt får bestämma vilka de vill 

anställa är svårt att ändra på. En berättigad fråga är dock om ”marknaden” skall få sätta 

sin prägel på organiseringen av de ”integrationssatsningar” som subventioneras av 

statliga och kommunala medel.  
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7 Appendix  

Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Detta informationsbrev har skickats ut via e-mail till alla som intervjuats. Det skedde i 

samband med att kontakten med intervjupersonen upprättats och då de givit ett 

medgivande om intervjudeltagandet. Informationsbrevet har också delats ut i 

pappersform och genomgåtts vid intervjutillfället, innan inspelningen av intervjun 

startat. I samband med detta samlades också ett skriftligt medgivande in från varje 

intervjuperson.   

 
Organisatorisk modell för Praktikprogrammet: integration och arbete 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera upplägget av det kommunala 

bolaget X integrationssatsning. Den information som deltagande personer delger 

behandlas med konfidentialitet enligt Vetenskapsrådets etiska regler. Uppgifterna 

skyddas enligt gällande föreskrifter i Personuppgiftslagen och Riksarkivets 

författningssamling (RA-FS 1999:1). Medverkan i studien är frivillig. Du har rätt att 

när som helst avbryta ditt deltagande.  

 

Undersökningen kommer att resultera i en magisteruppsats i sociologi vid 

Mittuniversitetet.  
 
 
Författare: Fredrik Petersson, student på D-nivå i Sociologi vid Mittuniversitetet i 
Östersund.  
E-post: frpe1107@student.miun.se  
 
 
Handledare: Angelika Sjöstedt-Landén, lektor i genusvetenskap vid Mittuniversitetet i 
Östersund. 
E-post: angelika.sjostedt-landen@miun.se 
 
 

mailto:frpe1107@student.miun.se
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Bilaga 2: Intervjuguider 
 
I denna bilaga finns alla intervjuguider med. I stora drag är intervjuguiderna 

likvärdiga. Det skiljer sig något åt beroende på att vissa frågor har riktats mot 

respektive organisation och position hos den/de som intervjuats. Jag har därför valt att 

bifoga alla intervjuguider. Projektledarintervjun användes under tre intervjuer. De 

andra intervjuguiderna användes för enbart en gång. I vissa av intervjuerna har jag 

bett intervjupersonen utveckla sina svar vilket har lett till att vissa följdfrågor har 

ställts. Innan varje intervju så genomfördes följande procedur: 

 

Jag håller en kort presentation av mig själv och tackar för visat intresse och avsatt tid. 

Därefter har jag återigen presenterat syftet med studien samtidigt som jag förvissat 

mig om att den intervjuade förstått syftet. Därefter gick jag igenom följande punkter: 

 
• Det är frivilligt att delta. 

• Du får avbryta intervjun när som helst. 

• All information som du delger under intervjun kommer att behandlas utan att 

din eller organisationens identitet avslöjas.  

• Ljudet under intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna transkribera, 

därefter kommer ljudfilen att raderas. 

• Har du några frågor? 

• Vill du delta i vår studie? 

 
Efter godkännande startas inspelningen och genomförandet av intervjun. I samband 

med att intervjun avslutats och inspelningen stängts av har jag informerat 

intervjupersonerna om följande: 

 
• Finns det något som du vill korrigera, lägga till eller ändra så är de välkomna 

att återkomma till mig.  

• De har också informerats om att få ta del av den färdigställda uppsatsen, 

vilket kommer skickas ut då den är godkänd och färdigställd.  
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Intervjuguide Projektledare 
 
Inledning/övergripande frågor: 

 
• Skulle du kunna beskriva din roll i projektet:  

 
• Vad skulle du säga är syftet med projektet?  

 
• Hur jobbar ni med att sprida information kring projektet för att nå ut till 

potentiella deltagare? 
 

• Vad skulle du säga krävs av deltagarna för att få delta i programmet? 
 

• Vad skulle du säga är viktigt/ökar chanserna för en nyanländ att få en 
varaktig sysselsättning? 
 

• Vilka skulle du säga är de största utmaningarna för programmet? 
 

• Hur ser samarbetet ut med myndigheter och företag? 
 

• Hur skulle du beskriva utfallet av de fem första omgångarna av programmet?  
 

• Vad ställer ni för krav på deltagarna? 
 
Mer specifika frågor: 
 

• I er dokumentation kring programmet används ord som ”social 
hänsyn”, ”social upphandling” och ”sociala klausuler”.  Hur skulle du 
beskriva ordens betydelse? 

 
• Ett annat ord som ofta används i er dokumentation kring programmet är att 

det skall vara ”hållbart”. Hur skulle du beskriva det ordet? 
 

• Hur är programmet finansierat? 
 

• Skulle du kunna beskriva handledarutbildningen: 
 

• Beskriv hur matchningen/antagningen till projektet går till? 
 

• Hur tas beslutet om vem som får delta i programmet? 
 

• Hur arbetar ni kring uppföljningen av programmet, i tidigare omgångar? 
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• En rapport har utförts av ett universitet som utvärderat programmets tre 
första omgångar. De har lyft ett antal förbättringsmöjligheter. Hur har ni 
arbetat kring detta? 
 

• Avslutande frågor: 
 

• När jag genomförde mina två observationer kopplat till programmet så slog 
det mig att det var så få kvinnor som deltog, har du reflekterat kring det? 
 

• Vad betyder integration för dig? 
 

• Hur skulle du definiera arbete? 
 

• Hur skulle du beskriva att programmet kombinerar integration och arbete? 
 
• Det var min sista fråga, finns det något du vill tillägga eller som du tycker jag 

har glömt? 
 
  

 

Intervjuguide Medarbetare 

  
Inledning/övergripande frågor 

• Skulle du kunna beskriva din roll som medarbetare i Innanförskapsakademin:  
 

• Vad skulle du säga är syftet med Innanförskapsakademin? 
 

• Hur jobbar ni med att sprida information kring Innanförskapsakademin för 
att nå ut till potentiella deltagare? 

 
• Vad skulle du säga krävs av deltagarna för att få delta i programmet? 

 
• Vilka skulle du säga är de största utmaningarna för dig som medarbetare i 

Innanförskapsakademin? 
 

• Hur skulle du beskriva samarbetet med andra myndigheter och företag? 
 

• Hur skulle du beskriva utfallet av de fem första omgångarna av 
Innanförskapsakademin?  

 
Mer specifika frågor: 
 

• I dokumentationen kring projektet används ord som ”social hänsyn”, ”social 
upphandling” och ”sociala klausuler”. Hur skulle du beskriva dessa ord? 
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• Ett annat ord som ofta används i er dokumentation kring projektet är att det 

skall vara ”hållbart”. Hur skulle du beskriva innebörden av det ordet? 
 

• Hur är Innanförskapsakademin finansierad? 
 

• Skulle du kunna beskriva handledarutbildningen: 
 

• Beskriv hur matchningen/antagningen till projektet går till? 
 

• Hur tas beslutet om vem som får delta i programmet? 
 

• Hur arbetar ni kring uppföljningen av Innanförskapsakademin? 
 

• En rapport som utfördes av ett universitet behandlade de tre första 
omgångarna i projektet. Rapporten lyfter flera förbättringsmöjligheter. Hur 
har ni arbetat kring detta? 

 
Avslutande frågor: 
 

• När jag genomförde mina två observationer kopplat till programmet så slog 
det mig att det var så få kvinnor som deltog, har du reflekterat kring det? 

 
• Vad betyder integration för dig? 

 
• Hur skulle du definiera arbete? 

 
• Hur skulle du beskriva att programmet kombinerar integration och arbete? 

 
• Det var min sista fråga, finns det något du vill tillägga som du tycker jag har 

glömt? 

 
 

Intervjuguide Arbetsförmedlingen 
 
Inledning/övergripande frågor 
 

• Skulle ni kunna presentera er själva och ge en kort beskrivning av din/era 
roller här på Arbetsförmedlingen? 

 
• Hur ser processen ut kring integration av nyanlända? 

 
• Vad har ni som myndighet för uppfattningar om praktikprogrammet? 
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• Vad är syftet med projektet?  
Finns det mer än ett syfte? 

 
• Skulle ni kunna beskriva hur er kontakt med andra myndigheter ser ut då det 

gäller mottagandet av nyanlända? 
   

Mer specifika frågor: 
 

• Vad har etableringreformen inneburit för er som myndighet? 
 Vilka är det största utmaningarna i detta arbete? 
 Vilka fördelar ser ni med reformen? 
 

• Kan ni beskriva hur en möjlig integrationsplan kan se ut för en nyanländ 
 

• Vilken roll har praktikprogrammet i etableringsprocessen för deltagarna?   
 

• Hur skulle du/ni beskriva Arbetsförmedlingens roll kopplat till 
praktikprogrammet? 
 

• Finns det krav från Arbetsförmedlingen på praktikprogrammet? 
Om ja, hur ser kraven ut? 
 

• Hur ser er kommunikation ut med programmet? 
Hur tät är den? 
 

• Hur ser er roll kring upplägget av programmet ut? 
 Har ni varit delaktiga i innehållet, om ja på vilket sätt? 
 

• Hur jobbar ni för att projektet skall bli synligt för alla nyanlända att söka? 
 

• Är ni som myndighet involverade i urvalsprocessen i projektet? 
 Om ja, på vilket sätt?   
 

• Är ni involverade i uppföljningen av projektet? 
Om ja, på vilket sätt?   
 

• Hur följer ni upp era krav som ni ställt på projektet?  
 

• Projektet bedriver också en handledarutbildning i samband med projektet, är 
det något som ni är involverade i? 

 
• Hur ser finansieringen ut av projektet från er sida? 
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Avslutande frågor: 
 

• Vad betyder ordet integration för dig/er? 
 

• Hur skulle du definiera ordet arbete? 
 

• Hur skulle du beskriva att projektet kombinerar integration och arbete? 
 

• Det var den sista frågan, har ni något övrigt ni skulle vilja tillägga som ni 
tycker jag har missat? 

 
 

 

Intervjuguide Kommunen 
 
Inledning/övergripande frågor 
 

• Skulle du kunna ge en kort beskrivning av din roll på kommunen? 
 

• Hur arbetar kommunen med mottagandet av nyanlända? 
  

• Kan ni beskriva hur en möjlig integrationsplan kan se ut för en nyanländ? 
 

• Skulle ni kunna beskriva hur er kontakt med andra myndigheter ser ut då det 
gäller mottagandet av nyanlända? 

 Vilket ansvar har ni i mottagandeprocessen? 
 Vad har etableringsprogrammet betytt för er roll?  
 

• Vad har ni som kommun för uppfattningar om programmet? 
 

• Hur ser samarbetet ut mellan er och praktikprogrammet? 
 

• Vilket syfte har programmet?  
 Finns det mer än ett syfte? 
 

Mer specifika frågor: 
 

• Skulle du kunna beskriva hur strukturen kring kommunen och det 
kommunala bolaget ser ut?  
 

• Är deltagandet i Innanförskapsakademin något som blir istället för eller som 
en extra möjlighet för de deltagande? 

 Vilken roll har integrationsprojektet i etableringsprocessen?   
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• Hur skulle du/ni beskriva kommunens roll kopplat till praktikprogrammet 
 Hur ser er kommunikation med programmet ut? (Hur tät är den) 
  

• Hur har er roll kring upplägget av projektet sett ut? 
 Har ni varit delaktiga i innehållet, om ja på vilket sätt? 
 

• Hur arbetar ni för att projektet skall bli synligt för potentiella deltagare? 
 

• Är ni som kommun involverade i urvalsprocessen i projektet? 
 Om ja, på vilket sätt. Förklara   
 

• Är ni involverade i uppföljningen av projektet? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 

• Projektet bedriver också en handledarutbildning i samband med projektet, är 
det något som ni är eller har varit involverade i? 

 Om ja på vilket sätt? 
  

• Hur ser finansieringen ut av projektet från er sida? 
  
Avslutande frågor: 
 

• Vad betyder ordet integration för dig/er? 
 

• Hur skulle du definiera ordet arbete? 
 

• Hur skulle du beskriva att programmet kombinerar integration och arbete? 
 

• Det var den sista frågan, har ni något övrigt ni skulle vilja tillägga som ni 
tycker jag har missat? 

 

 

Intervjuguide Samarbetsföretag 
 
Inledning/övergripande frågor 
 

• Skulle du kunna beskriva din roll i er organisation? 
 

• Skulle du kunna beskriva hur ert samarbete ser ut med det kommunala 
bolaget och praktikprogrammet? 

 Finns det skrivna avtal som reglerar era åtaganden? 
 

• Vad skulle du säga är syftet med Innanförskapsakademin? 
Finns det flera syften? Vilka är de i så fall? 
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• Vad vinner ni på att medverka i praktikprogrammet? 

 
• Hur ser er finansiering ut av praktikprogrammet? 

 
• Skulle du kunna beskriva hur er roll i urvalsprocessen ser ut? 

 Hur såg er delaktighet ut? 
 Vem tog beslutet kring deltagare kopplat till era praktikplatser? 
 

• Vad tittar ni efter när ni skall tillsätta era praktikplatser? 
 Hur ser er "profil" ut när ni söker? 
 

• Vad skulle du säga avgör om du blir antagen till en praktikplats hos er? 
 

• Skulle du kunna beskriva vad som styr er medverkan i projektet? 
 

• I dokumentationen kring projektet används ord som ”social hänsyn”, ”social 
upphandling” och ”sociala klausuler”. Vad har dessa ord inneburit för er och 
ert samarbete? 

 
• Vet du ungefär hur många som gjort praktik hos er under tiden då ni deltagit i 

projektet? 
 Ungefär hur många av dessa finns kvar i er organisation? 
 Hur ser anställningsformen ut kring de som finns kvar?  
 

• Ser ni som utomstående organisation några förbättringsområden kring 
projektet? 

 
 
Handledarfrågor: 
 

• Beskriv hur din roll som handledare såg/ser ut? 
 

• Vad innebar/innebär det för dig att bli handledare? 
 Kände du att du fick tid att vara handledare? 
 Hur påverkade detta din yrkesroll? 
 

• Skulle du kunna beskriva handledarutbildningen: 
 Vad är det centrala i utbildningen? 
 Vilka gick utbildningen? 
 

• Upplevde du något som var svårt eller utmanande som handledare? 
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Avslutande frågor: 
 

• Vad betyder ordet integration för dig/er? 
 

• Hur skulle du definiera ordet arbete? 
 

• Hur skulle du beskriva att programmet kombinerar integration och arbete? 
 

• Det var den sista frågan, har ni något övrigt ni skulle vilja tillägga som ni 
tycker jag har missat? 
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