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1 En svag ställning på arbetsmarknaden 

Arbete har en central plats i det svenska samhället. Det märks inte minst genom 

integrationspolitiken där förvärvsarbete ofta beskrivs som nyckeln till integration. Att ha ett 

arbete likställs med att vara en del i samhället. Därför är arbete inte bara en fråga om 

möjligheten att försörja sig själv och sin familj utan också om makt för kulturellt och politiskt 

inflytande. Personer utan förvärvsarbete exkluderas ofta från att delta på jämlika premisser 

i samhällslivet.  

Den här forskningsöversikten handlar om personer som på grund av strukturella hinder har 

en svag ställning på arbetsmarknaden. Att ha en svag ställning på arbetsmarknaden 

behöver inte betyda att man inte förvärvsarbetar eller aldrig har arbetat, personer med svag 

ställning på arbetsmarknaden rör sig ofta in och ut på arbetsmarknaden. Att ha en svag 

ställning på arbetsmarknaden betyder alltså att personen, ofrivilligt, saknar ett 

förvärvsarbete, eller har ett förvärvsarbete som personen lätt kan förlora. Arbetet kan 

förloras på grund av att anställningen tar slut eller att personen inte kan fortsätta arbeta på 

grund av andra omständigheter som sjukdom eller familjeansvar.  

I forskningsöversikten lyfts olika strukturer fram som kan påverka en persons möjlighet att 

få ett arbete och behålla det. Strukturer som diskuteras är t.ex. etnicitet, kön och 

funktionalitet, och hur dessa strukturer samverkar. Rapporten är uppdelad i två delar. Den 

första delen ger en teoretisk bakgrund till hur strukturer som leder till en svag ställning på 

arbetsmarknaden kan förstås och kontextualiseras. Den andra delen är en 

forskningsöversikt som går igenom vilka faktorer som tidigare forskning och studier pekat 

ut som avgörande för att individer och grupper befinner sig i en svag ställning på 

arbetsmarknaden. Denna del är indelad i strukturella hinder för att ta sig in och stanna kvar 

på arbetsmarknaden, som t.ex. utbildningsnivå, omvårdnadsansvar och språkkunskap, och 

effekter av strukturella hinder, som t.ex. osäkra anställningsformer och deltidsarbete.  

Fem premisser som genomgående bör tas i beaktande: 

Upplevd/icke-upplevd svag ställning  

Personer som faller inom definition av en person med svag ställning på arbetsmarknaden 

kanske inte upplever sin situation som svag eller prekär. Att förvärvsarbete ses som 

nyckeln till att delta i samhället är en norm, alltså är det mer eller mindre viktigt för olika 

individer. Detta kan naturligen påverka hur personer själv upplever sitt behov av att ta sig 

över de trösklar som finns på arbetsmarknaden.  

Förväntad och reell svag ställning  

Inom arbetsmarknadsforskning pratar man ofta om grupper av människor som ofta har en 

svag ställning på arbetsmarknaden, t.ex. unga och nyanlända. Dessa grupper förväntas ha 

en svag ställning på arbetsmarknaden. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa grupper 

är mycket heterogena och många individer inom grupperna är etablerade på 

arbetsmarknaden.  

Individuella och strukturella förklaringar 

Arbetsmarknadsforskning tenderar att dela in förklarningsfaktorer för en svag ställning på 

arbetsmarknaden i strukturella och individuella förklaringsmodeller. Den här rapporten 

fokuserar på strukturella förklaringsmodeller. Det finns dock ett antal ”individuella 

förklaringsmodeller” som i vissa fall bör ses som strukturella. Att t.ex. ha ett litet kontaktnät 

lyfts ofta fram som ett individuellt hinder till arbetsmarknaden, som speciellt drabbar unga 
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och utrikes födda. Vissa menar dock att det är ett strukturellt problem att arbetsmarknaden 

är organiserat så att arbete förmedlas via kontakter snarare än via öppen konkurrens. I en 

sådan arbetsmarknad skulle kontakter spela mindre roll. Alltså är det intehelt lätt att 

särskilja individuella och strukturella förklaringsfaktorer.  

En svag ställning på arbetsmarknaden men inte i ekonomin 

Det finns flera exempel på individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, men 

om de inte är ekonomiskt beroende av ett förvärvsarbete har det inte så stor betydelse, 

även om de möter samma strukturella hinder som andra personer med en svag ställning 

på arbetsmarknaden. De är inte heller beroende av ett arbete på samma sätt som 

målgrupperna i denna rapport. Det kan t.ex. röra sig om kvinnor och män, unga och gamla, 

som är ekonomiskt oberoende eller försörjs av en välbeställd anhörig. Delvis möter denna 

grupp samma strukturella hinder som de som är beroende av arbete, och de riskerar att 

hamna där om deras inkomstkälla skulle försvinna. I denna rapport har vi dock fokuserat 

på de personer som tros vara beroende av ett förvärvsarbete inkomstmässigt.  

En stark ställning på arbetsmarknaden?  

Avslutningsvis är det relevant att adressera vad motsatsen till en svag ställning på 

arbetsmarknaden är. Forskaren Carl-Ulrik Schierup betonar att en inkludering på 

arbetsmarknaden, i form av en anställning, ofta ses som det slutgiltiga målet. Schierup 

menar att vi även behöver adressera den under- och överordning som finns på 

arbetsmarknaden; alltså i vilka positioner på arbetsmarknaden individer som tidigare haft 

en svag ställning hamnar etc. Detta är viktigt både ur ett rättviseperspektiv men också för 

att individer och grupper ska inkluderas på arbetsmarknaden långsiktigt, genom att vara 

väl matchade med sitt yrke och arbeta i diskrimineringsfria miljöer.  
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1.1 Strukturer  

Ordet struktur kommer från latinets structura som betyder bygga upp, ordna. En struktur 

betecknar ett sammanhang mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till 

varandra. En struktur kan vara platt eller hierarkisk. Humanistiska och statsvetenskapliga 

forskningsdiscipliner intresserar sig för hur samhällsstrukturer byggs upp, fungerar och 

påverkar människors liv. Olika forskningsdiscipliner är intresserade av olika strukturer. En 

del menar att en enskild struktur är den ”viktigaste” medan andra menar att flera strukturer 

samverkar och skapar olika typer av marginaliseringar. ”Samverkansteorin” kallas 

intersektionalitet. Intersektionalitet innebär att man intresserar sig för hur olika strukturer 

förstärks och påverkar en individs eller grupps makt i samhället. Det innebär t.ex. att man 

uppmärksammar hur en utlandsfödd kvinna möter ett hinder på arbetsmarknaden som 

skiljer sig både från de hinder inrikes födda kvinnor möter och de utrikes födda män möter. 

Från ett individperspektiv är strukturer viktiga att studera eftersom de påverkar människors 

makt att påverka samhället och sina egna liv. Från ett samhällsperspektiv är strukturer 

viktiga att studera eftersom de påverkar grupper och individers möjlighet att delta och bidra 

i samhället.  

För en del är en struktur en möjlighet och för andra ett hinder. Grupper och individer som 

är på toppen av en strukturell hierarki gynnas ofta av den på ett individuellt plan, samtidigt 

som de också påverkas av att samhället förlorar på de hinder personer längre ner i den 

strukturella hierarkin möter. Ett strukturellt hinder uppstår t.ex. när en individ eller grupp 

inte kan delta i samhället på samma villkor som andra på grund av deras kön, sexualitet, 

etnicitet, etc. Det kan det handla om en kvinna som inte kan arbeta eftersom hon måste ta 

hand om barn och hushåll. Effekterna av strukturella hinder kan vara till exempel vara 

osäkra anställningsformer, sjukskrivningar, eller låg inkomst vilket drabbar och missgynnar 

individer ur en specifik grupp.  

Nedan identifieras ett antal strukturer som brukar användas när man talar om 

arbetsmarknaden:  

• Kön/genus 

• Könsidentitet 

• Etnicitet 

• Hudfärg 

• Sexualitet 

• Religion  

• Funktionalitet 

• Socioekonomisk bakgrund 

Alla ovannämnda strukturer är hierarkiska, alltså ordnar de in individer och grupper i 

makthierarkier beroende på vem man är och hur man ser ut. Hierarkierna kan se olika ut i 
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olika tider och på olika platser. Exempelvis kan en ung kvinna stå långt ner i hierarkin på 

en mansdominerad arbetsplats som en juristbyrå, men högt i hierarkin på en 

kvinnodominerad arbetsplats som en skola. Naturligtvis finns det också individuella 

undantag. Yvonne Hirdman beskriver att hierarkiska strukturer kräver dikotomier; en 

uppdelning av helheten. Dikotomin för kön och genus innebär att det ena könet förutsätter 

det andra, men att de också åtskiljs. Manligt och kvinnligt definieras, enligt dikotomin i 

termer av vad de inte är: manligt=inte kvinnligt; kvinnligt=inte manligt. Om det inte funnits 

en dikotomi hade det inte funnits en hierarki där manligt står över kvinnligt (Hirdman 2001).  

Genusvetare och postkoloniala forskare som Sara Ahmed (2010) betonar att en struktur 

opererar utanför individen, detta kallas fenomenologi. Alltså, en kvinna markeras av sitt 

genus och kan möta strukturella hinder på grund av det. Men, effekterna av genus påverkar 

också handlingar, beteenden och materiella föremål som vi kopplar samman med kvinnan. 

Det är inte bara kvinnor som diskrimineras på arbetsmarknaden utan också beteenden 

som är kvinnlig kodade så som omtänksamhet, att gråta offentligt, altruism etc. Det samma 

gäller kvinnligt kodade branscher, såsom omvårdnadssektorn. Strukturer påverkar alltså 

individer och yrken även om individen inte tillhör en marginaliserad grupp. Till exempel kan 

en man ses som mindre värdefull på arbetsmarknaden om han visar på ”kvinnliga” attribut 

såsom empati. 

I samhällsdebatten är det också viktigt att ta i beaktande hur vissa typer av utanförskap får 

företräde över andra; det finns även en hierarki mellan olika typer av utanförskap. Inom 

genusvetenskap brukar man kalla det ”perspektivträngsel”. Ofta lyfts Sverige i forskning 

fram som ledande på jämställdhet, men som betydligt sämre på att adressera 

diskriminering och strukturella problem kopplat till etnicitet och integration (de los Reyes 

2006). Generellt kan man också säga att vi har relativt god kunskap om strukturer och 

strukturella hinder kopplat till genus, medan till exempel kunskapen om strukturella hinder 

på grund av könsidentitet och den diskriminering transpersoner möter är sämre. Detsamma 

gäller psykisk ohälsa. Genusvetaren Clare Hemmings understryker att det finns ett 

maktperspektiv på vilken kunskap och forskning som produceras om marginaliserade 

grupper; vissa strukturer är t.ex. lättare att få forskningsmedel för att studera. Hemmings 

menar även att när man säger att en grupp är osynlig i samhället, eller att det finns lite 

kunskap om en grupp, är det viktigt att betänka att det i många fall inte handlar om en 

passiv osynlighet utan ett aktivt osynliggörande (Hemmings 2011). 

1.2 Normer 

Feministisk ekonomi är ett forskningsfält som växte fram i slutet av 80-talet som en kritik 

mot neoliberal och neoklassisk ekonomi vilka tidigare dominerat nationalekonomiska 

analyser av samhällsekonomin och arbetsmarknaden. Grunden i feministisk ekonomi är att 

kritisera de antaganden och normer om ekonomisk aktivitet som tidigare ekonomiska 

modeller bygger på. Lite förenklat kan man säga att en teori oftast utgår från och 

konstruerar en viss idé, en norm, om hur människor är och agerar.  

Feministiska ekonomier argumenterar att de flesta ekonomiska teorier bygger på normen 

att medborgaren är en man, med stereotypiskt manliga karaktärsdrag. Utfallet av detta är 

att ekonomiska modeller ser individer på marknaden som rationella personer som agerar 
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för att maximera sin egen nytta och inte ansvarar eller påverkas av andra individer. Detta 

menar forskare osynliggör de omvårdnadsansvar män och kvinnor har för barn, familj och 

vänner. Detta ansvar har ofta tagits av kvinnor som inte ansågs ha en rättmätig plats på 

arbetsmarknaden.  

Mycket västerländsk feministisk ekonomi liksom andra genusvetenskapliga teorier tenderar 

att också bygga på vissa normer om hur människor, och speciellt då kvinnor, bör vilja agera 

(Zein-Elabdin 2003). Den svenska jämställdhetsrörelsen har mycket handlat om att frigöra 

kvinnan från en beroende ställning inom familjen. Flera jämställdhetspolitiska reformer har 

handlat om att kvinnor och män ska etablera en relation till offentlig sektor som individer 

snarare än som del av en familj, t.ex. genom särbeskattning. I andra länder är det 

främmande att förlita sig på offentlig sektor hellre än familjen. T.ex. är det i många kulturer 

ovanligt och stigmatiserat att äldre bor på ålderdomshem istället för att tas om hand hemma 

av släktingar. Saba Mahmood menar att västerländsk forskning och politik oftast utgår från 

individens frihet och makt att fatta sina egna beslut som slutgiltigt mål, men att många 

andra kulturer och religioner värdesätter andra värden över frihet; som t.ex. familjen eller 

fromhet (Mahmood 2005). Detta får naturligen effekter för hur personer, och speciellt 

kvinnor, värderar sitt ansvar gentemot familjen och staten när det gäller förvärvs- och 

hemarbete.  

Inom en del arbetsmarknadsforskning är det också ofta vanligt att prata om kvinnors intåg 

på arbetsmarknaden under mitten av 1900-talet då de gick från hemarbete till 

förvärvsarbete. Denna beskrivning osynliggör det faktum att kvinnor i arbetarklassen alltid 

arbetat. Från ett intersektionellt perspektiv är det också viktigt att betänka hur stor del av 

det hem- och omsorgsarbete svenska medelklasskvinnor tidigare utförde innan de 

etablerade sig på arbetsmarknaden nu utförs av utrikes födda kvinnor och till viss del män. 

Forskare som Zein-Elabdin menar att den svenska kvinnans etablering på 

arbetsmarknaden inte beror på att svenska män tagit ett större ansvar för hemarbetet utan 

att omvårdsarbetet istället flyttat utanför hemmet till vård, omsorg- och städyrken som 

många gånger domineras av utrikes födda, lågavlönade, kvinnor och män.  

Normer om arbetstagaren får reella konsekvenser för vem som kan utföra ett arbete och 

till vilket pris. Många jobb förutsätter t.ex. att arbetstagaren kan arbeta övertid och vara 

flexibel, vilket är betydligt svårare för personer med omvårdnadsansvar. Lite förenklat kan 

man säga att det finns två olika sätt att lösa detta problem, antingen genom att förändra 

arbetsmarknaden och arbetsgivarens förväntningar eller genom att förändra 

arbetstagarens situation. Ett exempel på hur man förändrat arbetsmarknaden är kortare 

arbetsdagar och möjlighet till deltid. Ett exempel på hur man förändrar arbetstagarens 

situation är genom statligt subventionerade dagis. I relation till strukturella hinder är det 

viktigt att ha normer om arbetstagaren med sig i baktanken för att förstå konsekvensen av 

olika insatser på arbetsmarknaden.  
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2 Arbetsmarknadens trösklar – vad visar forskningen? 

2.1 Strukturella hinder 

För att förstå vad en svag ställning på arbetsmarknaden är måste man också förstå varför 

människor hamnar i en svag ställning och varför de blir kvar i denna ställning. I 

arbetsmarknadsforskning och studier pratar man om arbetsmarknadens trösklar, alltså 

hinder som gör att vissa människor har svårare att få arbete och behålla det. Många gånger 

skapas trösklar just på grund av strukturer. Nedan presenteras olika trösklar som 

identifierats i arbetsmarknadsforskning som förhåller sig till genus-, etnicitets-, 

funktionalitets- etc. strukturer på arbetsmarknaden. Framförallt presenteras trösklar som 

härleds till etnicitet och genus. Anledningen till detta är att det finns en övervikt om forskning 

om dessa strukturer och alltså mer kunskap att tillgå. Delvis är det logiskt, då kvinnor, 

utrikes födda kvinnor och utrikes födda män utgör stora grupper som kan förväntas möta 

många hinder på arbetsmarknaden. Delvis beror det på att dessa grupper prioriterats från 

politiskt håll och att kunskapen om dem alltså är större. 

Nätverk och social anknytning 

Idag är en av de vanligaste vägarna till arbete via privata kontaktnät som familj, vänner och 

tidigare kollegor (Petersson 2013). De grupper som framförallt missgynnas av detta är unga 

och nyanlända svenskar, grupper som ännu inte byggt upp ett kontaktnät eller har kontakter 

som kan förmedla ett arbete.  

Inte alla nyanlända i Sverige har rätt till introduktion via Arbetsförmedlingen eller kommun. 

Till exempel gäller det gruppen anhöriginvandrare där kvinnor och barn dominerar. Enligt 

en studie från Tillväxtverket hade var fjärde anhöriginvandrande kvinna inte arbete, 

studerade inte eller deltog i en arbetsförberedande insats under de första fem åren i 

Sverige. Vidare var bara cirka 25 procent av dessa kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen 

under de första åren i Sverige. En anhöriginvandrare blir alltså istället beroende av att 

personen som finansierade ens uppehållstillstånd introducerar en till det svenska 

samhället. Forskare menar att detta ofta kan begränsa kvinnors sociala kontaktnät i Sverige 

och kontakt med de svenska samhället då det sker genom partnern eller annan anhörig. 

Speciellt för kvinnor som kommit som anhöriginvandrare i nyligen etablerade relationer 

innebär detta en stark beroendeställning till partnern. Som anhöriginvandrare i en ny 

relation måste man vara kvar i relationen i två år för att få stanna i Sverige. Forskningen 

visar att detta leder till att många kvinnor hamnar i destruktiva och våldsamma relationer 

där mannen kontrollerar både kvinnans kontaktnät i Sverige och hennes 

medborgarskapsstatus (SOU 2012:25). 

Enligt AKKA-utredningen är bristen på nätverk det tredje viktigaste hindret för invandrares 

etablering på arbetsmarknaden (SOU 2012:69, s.140). Nätverk byggs på många sätt. En 

del forskning menar att de nätverk invandrare bygger med andra utrikes födda inte är 

givande ur ett arbetsmarknadsperspektiv då det sällan förmedlar arbete och inte förbättrar 

språkkunskaperna. Samtidigt är det viktigt att betona effekten av dessa nätverk på 

välmående och självkänsla överlag. Inom civilsamhället finns flera välfungerande initiativ 

för att hjälpa nyanlända att bygga nätverk.  
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Det finns en del forskning som tyder på skillnader i utrikes föddas och inrikes föddas 

metoder för att söka arbete. Utrikes födda har tätare kontakt med Arbetsförmedlingen och 

använder oftare informella kontakter för att få information om anställningar. Det finns inga 

uppgifter på hur detta skiljer sig åt mellan män och kvinnor (Skedinger 2008, s.16). När det 

gäller entreprenörsfrämjande insatser förmedlas information om företagsstöd främst via 

nätverk (Länsstyrelsen Stockholm 2014, s.20). Studier visar att kvinnor, och framförallt 

utrikes födda kvinnor och personer med funktionsvariationer tar mindre del av det 

företagsfrämjande systemet än män. T.ex. handlar det om att de branscher grupperna 

primärt arbetar inom inte är fokus för företagsfrämjande aktörer. En stor del av de 

företagsfrämjande nätverk som kvinnor utnyttjar återfinns istället i civilsamhället, men är 

också på grund av det mindre resursstarka (Tillväxtverket 2015).  

Utbildning 

Sedan 1980-talet har industrisektorn i Sverige minskat till förmån för andra, mer service- 

och tjänsteorienterade, sektorer. De sektorer som producerar varor har i hög utsträckning 

flyttat sin produktion utomlands. Tjänstesektorn kräver i hög utsträckning högskoleutbildad 

och specialiserad arbetskraft. Parallellt med denna utveckling har högre utbildning blivit ett 

krav också för enklare arbeten (Skedinger 2008). Alltså finns det idag färre enklare arbeten 

än för tjugo år sedan och det krävs en högre utbildning för de arbeten som finns. Den grupp 

som gynnas minst av denna utveckling är invandrare (Petersson 2013).  

Utbildningsnivån är i genomsnitt något lägre bland utrikes än bland inrikes födda i 

Stockholm, men det finns markanta skillnader mellan grupper av utlands födda, kön, ålder 

och utbildningsgrad. Bland de som invandrat som flyktingar, skyddsbehövande eller 

anhöriga till dessa hade cirka hälften vid invandringsfället en utbildning som var kortare än 

9 år1. I övriga grupper har utrikes födda många gånger högre utbildningsnivå än inrikes 

födda men det finns inget välfungerande system för att validera deras kunskaper 

(Waldensjö 2013). Uppdelat på åldersgrupper (25-34, 35-44, 45-54, 55-64) har både 

inrikes födda och utrikesfödda högre utbildning än inrikes och utrikesfödda män. 

Skillnaderna är störst i två yngre åldersgrupperna (SCBs och Tillväxtverkets gemensamma 

databas rAps-RIS, statistikåret 2015). Det finns alltså två strukturella hinder som påverkar 

invandrares möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden; låg 

utbildningsnivå eller en icke-registrerad utbildning.  

Språkkunskaper 

Kunskap i det svenska språket är enligt forskningen en av de viktigaste förutsättningarna 

för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. En studie av sambandet mellan 

arbetsmarknadsutfall och kunskaper i svenska språket visar att sannolikheten att vara 

sysselsatt ökar med tio procentenheter om individen har goda kunskaper i det svenska 

språket (Länsstyrelsen Stockholm 2014). Samtidigt finns viktiga klass- och etnicitets 

aspekter. Det blir allt vanligare att kines- eller engelsktalande arbetskraft anställs av 

svenska företag i Sverige för att jobba mot den internationella marknaden utan krav på att 

                                                      
1 Gäller hela Sverige 
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lära sig svenska. Specialiserad arbetskraft med rätt bakgrund och språkkunskap, i annat 

språk än svenska, kan alltså etablera sig på arbetsmarknaden utan kunskap i svenska 

språket. Detta visar hur strukturer samverkar på arbetsmarknaden och skapar trösklar för 

vissa arbetstagare och inte andra.  

 

Studier på SFI-undervisningens effekt på anställningar och löner visar att effekter på 

deltagares löner är olika för män och kvinnor. Kvinnor som avslutade sina SFI-studier 

tjänade tio år därefter mer än kvinnorna som inte avslutade studierna, vilket inte gäller för 

de manliga deltagarna. Man såg även att männens löner ökade snabbare än kvinnornas 

(Kennerberg & Åslund 2010, s.18). 

 

Språkkunskapen har också mer indirekta effekter på en persons ställning på 

arbetsmarknaden. Intervjuer med SFI-deltagare visade också att för många är språken inte 

bara en väg till arbete utan också för den egna självbilden. Man upplever att man ses som 

dum och trög om man bryter på svenska (Thomssin & Hoflund 2000, s. 73). 

Omvårdnadsansvar  

Traditionellt har kvinnor, i familjer där det varit ekonomiskt möjligt, förvärvsarbetat i mindre 

grad än män för att istället ta hand om barn och hushåll. Genusvetenskaplig forskning har 

fokuserat mycket på vad detta omvårdnadsansvar betytt för kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden. Generellt kan man säga att det finns två huvudsakliga diskurser om hur 

kvinnors, relativt män, svaga ställning på arbetsmarknaden ska förändras. Den ena 

diskursen ser kvinnor som en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, man menar att 

kvinnor bör uppmuntras och möjliggöras att ta sig in på arbetsmarknaden istället för att 

utföra obetalt arbete i hemmet. Den andra diskursen menar att arbetsmarknaden inte är 

anpassad efter att män och kvinnor har familjer och ett ansvar för hem och hushåll, och att 

arbetsmarknaden därför måste omstruktureras för att möjliggöra en kombination av 

förvärvsarbete och omvårdnad. Väldigt förenklat kan man säga att den första diskursen 

menar att kvinnorna bör förändra sig medan den andra menar att arbetsmarknaden och 

män behöver förändra sig.  

Kvinnor utför i genomsnitt 5 timmar mer obetalt arbete i veckan än män, medan män 

förvärvsarbetar i genomsnitt 7 timmar mer än kvinnor i veckan. Kvinnors obetalda arbete 

består till störst del av hushållsarbete, följt av omsorg om barn och inköp av varor och 

tjänster. Mäns obetalda arbete består till störst del av hushållsarbete, följt av 

underhållsarbete (SOU 2014:30).  

Att utföra omsorgsarbete medför ett antal effekter för en arbetstagare som kan anses 

utgöra strukturella hinder. Obetalt arbete medför inte de förmåner betalt arbete ger, såsom 

semester, pension, ersättning för övertidsarbete, möjlighet att sjukskriva sig osv. Detta 

innebär att obetalt arbete i tid inte kan likställas med betalt arbete. Med ett stort ansvar för 

omsorgsarbete är det också svårare att vara en flexibel arbetstagare, alltså att arbeta 

övertid och obekväma arbetstider. Detta utgör ett problem för många kvinnor då denna typ 

av insatser på många arbetsplatser krävs för att göra karriär (Perron 2010). 
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En viktig aspekt av hushållsarbete är också det stigma som obetalt arbete har. 

Genusvetare pratar om värdet av olika typer av arbete, där hem och hushållsarbete räknas 

som mindre värt än ett förvärvsarbete (detta syns också när omsorgsarbete utförs som 

betalt arbete; det är ett låglöneyrke). Stigmat mot obetalt arbete i hemmet kan visa på hur 

strukturella hinder fungerar olika i olika kontexter. En studie från Botkyrka med kvinnor i 

kommunen som står utanför arbetsmarknaden visar att även då flera av kvinnorna trivdes 

som hemmafruar i sina ursprungsländer så ville de förvärvsarbeta i Sverige. Orsakerna 

som kvinnorna gav var att i Sverige är hemarbete mer isolerande och att förvärvsarbete 

innebär att man blir mer delaktig i samhället. Samtidigt upplevde flera av kvinnorna att de 

hade ett huvudansvar för hem och barn och att ett arbete skulle kunna anpassas efter det 

(Botkyrka kommun 32).  

För nyanlända kvinnor utgör många gånger barnafödande och vård av barn ett hinder in 

på arbetsmarknaden. Enligt AKKA-utredningen tar nyanlända kvinnor ofta uppbrott från 

både sfi och det kommunala introduktionsprogrammet på grund av vård av barn. Många 

gånger upptar kvinnorna sen inte etableringsplaner på heltid utan kombinerar vård av barn 

med etablering eller arbete (SOU 2012:69).  

Sociala normer kopplat till relationer  

Det är inte bara i relationen till barn som män och kvinnors omvårdnadsbeteenden skiljer 

sig åt utan också i relationen till varandra. Johansson och Katz (2007) har i en studie av 

heterosexuella par som flyttat på grund av arbete kunnat visa att kvinnor oftare än män 

flyttar på grund av sin partners karriär. Män flyttar betydligt oftare för jobb och kvinnor flyttar 

för sin partner. En av effekterna av detta som forskarna kan se är att kvinnorna som flyttar 

med männen ofta tar anställningar som inte matchar deras utbildning och erfarenhet. Detta 

får t.ex. effekt på deras löneutveckling.  

Stereotypa utbildnings- och yrkesval 

Ytterst få gymnasieprogram i Sverige har en jämn fördelning av flickor och pojkar. Tydligast 

är skillnaderna på yrkesförberedande linjer. Könsfördelningen på VVS-programmet, el- och 

energi och hantverksprogrammet är minst kvantitativt jämställd med mindre än 10 procent 

av det andra könet på programmet. Även på de studieförberedande linjerna finns det en 

stor segregation, det kvantitativt minst jämställda programmet är humaniora med 83 

procent kvinnliga elever. När det gäller yrkesförberedande program är det manligt kodade 

utbildningarna, alltså utbildningar som länge dominerats av män och som innebär 

arbetsuppgifter som associeras med manliga egenskaper, mest segregerade medan det 

motsatta gäller för de studieförberedande programmen, kvinnligt kodade program är mer 

segregerade.  

Forskare som Fanny Amjörnsson (2004/2010) och Ann-Sofi Nyström (2012) har också 

studerat hur uttryck för sexualitet och klass skiljer sig åt mellan pojkar och flickor på 

yrkesförberedande- och studieförberedande program. De visar på stora skillnader och 

menar att mer stereotypiska genus, klass och sexualitetsuttryck är vanligare på 

yrkesförberedande utbildningar som är starkt könskodade. Statistik från SCB visar på att 
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utbildningsvalen, både till gymnasieskola och högskolestudier inte blivit mindre 

könstereotypa under 00-talet och förväntas se likadana ut under de närmaste decennierna.  

Naturligen får könstereotypa utbildningsval också effekt på vilka sektorer män och kvinnor 

arbetar inom. I Sverige har vi en av de mest segregerade arbetsmarknaderna från ett 

horisontellt perspektiv; kvinnor och män återfinns inom olika sektorer på arbetsmarknaden. 

Att så pass starka normer om genus, sexualitet och klass etc. påverkar ungdomars 

utbildningsval och senare yrkesval bör ses som ett strukturellt hinder både då det 

begränsar individens valmöjligheter och påverkar arbetsmiljön på könskodade 

arbetsplatser. Står man utanför arbetsmarknaden kan det finnas en större tröskel för en 

man att exempelvis ta ett vårdyrke än för en kvinna. Caroline Bergren har i intervjustudier 

med unga män visat på att många upplever vårdyrket som omanligt. Könstereotypa 

utbildnings- och yrkesval blir också en arbetsmiljö och diskrimineringsfråga, Caroline 

Bergren menar att många kvinnor som väljer mansdominerade program i gymnasiet 

hoppar av eftersom de känner sig mobbade, utsätts för sexuella trakasserier och trivs dåligt 

(Lundberg 2012). Samma situation råder på många könssegregerade arbetsplatser 

(Arbetsmiljöverket 2016).  

Diskriminering 

Diskriminering är det strukturella hinder som kanske tydligast skär igenom och samverkar 

med övriga trösklar som beskrivits ovan. Det finns relativt mycket forskning om 

diskriminering på arbetsmarknaden, framförallt kopplat till kön och till viss del etnicitet. 

Situationen för transpersoner, personer med funktionsvariationer etc. vet vi mindre om. 

Kanske ännu mer än i relation till andra strukturella hinder är det också viktigt att studera 

hur diskriminering riktas mot olika etniska grupper, detta då det finns många stereotypiska 

föreställningar som kopplas till olika etniciteter och kulturer.  

Som ett exempel kan den romska minoriteten lyftas fram som är en av de mest utsatta 

grupperna i det svenska samhället idag. En undersökning från DO 2002 visar att ca 80 

procent av arbetslösa romer upplevt diskriminering på grund av sin romska bakgrund i 

möten med arbetsgivare. Romer upplever också att de blivit illa behandlade eller fått dålig 

service vid kontakt med Arbetsförmedlingen (DO romer, s.24). DO:s rapport visar också att 

romska barn möter mycket diskriminering och lite kunskap om den egna kulturen i skolan, 

man bedömer att situationen i skolan är så illa att det påverkar romska barns möjlighet till 

framtida anställningar.  

2.2 Effekter av strukturella hinder 

Strukturella hinder får ofta långtgående effekter som inte direkt kan härledas till det 

strukturella hindret men som forskningen och studier identifierat drabbar eller påverkar 

individer och grupper som står långt ner i strukturella hierarkier oftare. Nedan presenteras 

några vanliga effekter av strukturella hinder.  
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Osäkra anställningar 

Det finns idag allt fler osäkra anställningar. Osäkra anställningar är både tidsbegränsade 

anställningar, som t.ex. provanställningar, projektanställningar och vikariat, och 

anställningsformer som timanställningar. En tidsbegränsad anställning kan vara en 

inkörsport till ett fast jobb genom att den ger arbetsgivaren möjlighet att testa en 

arbetstagares kompetens. Men det finns också en risk för rundgång mellan olika 

tidsbegränsade anställningar (Skedinger, s.15). Enligt en undersökning från 2009 har 

utrikes födda oftare tidsbegränsade anställningar än inrikes födda, detta gäller framförallt 

yngre kvinnor och personer födda utanför Europa (SCB 2009). Förutom otryggheten för 

individen som en tidsbegränsad anställning ofta innebär så innebär den också att företag 

kan vara mindre benägna att investera i den anställdas kompetensutveckling, vilket kan 

missgynna individens långsiktiga ställning på arbetsmarknaden (Segendorf och Teljuso, s. 

67). Utrikes födda är också överrepresenterade i bemanningsbranschen som enligt många 

är en av de mest osäkra branscherna då de innebär en längre kontaktväg till arbetsplatsen. 

Enligt en undersökning från arbetsmarknadsdepartementet 2016 är det vanligare med 

tillfälliga anställningar bland kvinnor, 14 procent, än män, 10 procent.  

Ofrivillig deltid 

Det finns många anledningar till att personer väljer eller tvingas arbeta deltid. Enligt SCB 

är den vanligaste orsaken till deltid att ett lämpligt heltidsarbete saknas och att 

arbetstagaren söker heltidsarbete (SOU 2014:30). Detta gäller för 28 procent (207 000) av 

de deltidsarbetande kvinnorna och 30 procent av deltidsarbetande män (31 000). Ofrivilligt 

deltidsarbete är vanligast i den offentliga sektorn, här är också många yrken organiserade 

efter deltidsarbete vilket kan göra det svårare att öka arbetstiden (SOU 2014:30, s.71). 

Andra anledningar till deltid är vård av barn och andra anhöriga, nedsatt arbetsförmåga 

och krävande arbete. När det gäller kvinnor – men inte män – är deltidsarbete också en 

fråga om klass. Hälften av alla kvinnor som är medlemmar i ett LO-förbund arbetar deltid, 

medan det gäller ungefär en tredjedel av TCO-kvinnorna och en fjärdedel av SACO 

kvinnorna (Larsson 2010). Bland männen ligger skillnaden på 7 respektive 9 procent i de 

tre kategorierna. 

Ohälsa och sjukskrivningar 

Över de senaste åren har sjukfrånvaron minskat drastiskt bland personer över 25 år, 

framförallt bland kvinnor. Den främsta förklaringen tros vara jobbskatteavdraget som 

inneburit betydligt ökade kostnader för sjukfrånvaro. De vanligaste anledningarna till 

sjukskrivning (sjukpenning) är för både män och kvinnor psykiska sjukdomar och 

sjukdomar i muskler (SOU 2014:30). År 2011 stod elva procent av utrikes födda kvinnor 

utanför arbetskraften på grund av sjukdom, vilket är nästan dubbelt så stor andel som för 

inrikes födda kvinnor. Invandrade kvinnor som har ett arbete är också sjukskrivna i högre 

utsträckning än både invandrade män och personer födda i Sverige (Akhavan, 2011).  
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Förtroende för myndigheter 

Personer med en svag ställning på arbetsmarknaden tenderar också att ha ett svagt 

förtroende för statliga myndigheter, som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det 

finns få kvantitativa studier som mäter förtroende hos specifika grupper, som utrikes födda 

kvinnor och personer med funktionsvariationer. Kvalitativa studier visar dock på att 

personer ur dessa grupper i vissa fall undviker kontakt med myndigheter då de mött 

diskriminering eller en oförståelse för sin situation tidigare. Utvärderingar av 

arbetsmarknadsinsatser har visat att insatser många gånger utformats för traditionellt 

manliga arbeten och mäns behov och därmed varit dåliga på att nå kvinnor (Sweco 2012). 

Utrikes födda kvinnor har också uppgett att myndigheter i vissa fall antar att kvinnor från 

vissa länder inte vill förvärvsarbeta (Integration – var god dröj 2016). 

Dolt företagande 

Det finns väldigt lite forskning om kvinnors dolda företagande, men det finns ett antal 

kvantitativa studier som visar på att det är vanligt, och betydligt vanligare än mäns dolda 

företagande. Dolt företagande kan t.ex. betyda att en maka eller make deklarerar för en 

näringsverksamhet medan partnern saknar kontrolluppgift för inkomst av arbete. Partnern 

uppfattas då som utan arbetet men arbetar i familjeföretaget. En uppskattning av SCB 

visade på att det dolda företagandet bland kvinnor är mycket stort jämfört med män, cirka 

78 procent av det totala antalet dolda företagare består utav kvinnor. Med hypotesen att 

den partner som inte har någon inkomst, eller en årsinkomst på högst 100 000 kr, ofta 

arbetar i partnerns företag utan att deklarera inkomst från detta arbete uppskattas det vara 

ca 22 000 kvinnor som är dolda företagare i Sverige (Tillväxtanalys 2015, s.12).  

3 Avslutande ord 

Det finns många teorier kring hur individer och grupper etableras på arbetsmarknaden och 

hur strukturella hinder kan överbyggas och elimineras. I Stockholm är andelen utrikes födda 

stor jämfört med riket i övrigt, och stadens utbredda segregation gör också att vissa 

områden har en väldigt hög nivå individer som är utrikesfödda och, i vissa fall, har en lägre 

socioekonomisk status än i andra områden. Detta innebär att de strukturella hinder som 

diskuterats ovan, och effekterna av dem, drabbar en betydande andel av befolkningen.  

Enligt genusforskningen framstår det som att det finns ett behov av att utifrån ett 

intersektionellt perspektiv ta fram mer kunskap om de grupper som möter dubbla-, 

tredubbla osv. trösklar på arbetsmarknaden, så som utrikes födda kvinnor, och utrikes 

födda kvinnor med psykiska funktionsvariationer. Det är troligt att dessa grupper har 

svårare att ta del av riktade insatser än de som möter mindre komplexa strukturella hinder 

på arbetsmarknaden. Detta stämmer också väl överens med den bild 

Arbetsmarknadsdepartement presenterade efter en dialogträff med olika aktörer om utrikes 

födda, lågutbildade, kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Departementet betonade att 

man för att möta dessa kvinnors behov behöver holistiska metoder som tar hänsyn till 

kvinnornas hela livssituation och är mer individuellt anpassade.   
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