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Om gruppens arbete: 

Gruppen har sammanträtt 6 gånger. Första mötet var ett introduktionsmöte där 

förväntningarna på gruppen samt olika ingångsvärden inom området diskuterades. Utöver 

detta har 4 arbetsmöten hållits och slutligen en Workshop. 

Veronika de Jonge har lett gruppens arbete med stöd av Jelena Drenjanin. 

 

Övriga deltagare har varit: 

Therese Lindström, Hanna Bocander, Farzana Kahn, Emelie Berglund, Suneta Ogbay, Sanna 

Tursunova, Marie Bladholm, Lotta Claussnitzer, Anna Frisell. 
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Arbetsgruppens ingångsvärden och syfte: 

Syftet med arbetsgruppen har varit att identifiera vad vi anser är svårigheterna för 

nyanlända kvinnor att bli en del av det svenska samhället och försöka hitta nya lösningar.  

Vi har valt att avgränsa oss till tre områden som vi tror är en del av ett långsiktigt arbete för 

bättre integration.  

 

Bakgrund: 

Kommunerna i Stockholms län står inför stora integrationsutmaningar framåt. Vägen från 

bidrag till jobb är lång och för kvinnor är tiden tills man kommer i sysselsättning ofta dubbelt 

så lång som för män. För att långsiktigt få en bättre integration så måste ett ökat fokus 

hamna på jobbförberedelser för både kvinnor och män. Idag ser man hur fokus mer hamnar 

på männen och att kvinnorna halkar efter och där kan politiken spela en stor roll i sina 

prioriteringar. 

 

 

 

 



  

 

Föreningsliv – ett steg närmare samhället eller ett steg bort  

I många kommuner så främjas föreningslivet i syfte att vara en stor bidragande faktor till 

arbetet med integration. I gruppens diskussioner framkommer det att det råder delade 

meningar kring erfarenheterna kring föreningslivets inverkan på integrationen och 

inkluderingen av kvinnor, i de olika kommunerna. För många kvinnor kan detta vara ett 

första steg i ett större samhällsengagemang och den vägen kan vara kortare än till full 

sysselsättning. Dock ser vi samtidigt att man i särskilt utsatta områden ofta engagerar sig i 

föreningar med kulturell anknytning som direkt kan missgynna integrationen. 

 

Många föreningar är i teorin öppna för alla men i praktiken utestänger både kvinnor och 

barn från verksamheten. Exempelvis har många föreningar en dag i veckan där kvinnor och 

barn är välkomna, men resterande dagar ser man att endast män finns i lokalerna. 

Föreningslokalerna upplåts ofta gratis eller till en låg kostnad av kommunen. Vi kan också se 

att uppföljningen av föreningarnas verksamhet varierar oerhört mellan kommunerna och vi 

tror att en ökad kontroll och uppföljning av alla föreningar som uppbär bidrag måste komma 

på plats. Från ansökningstillfället till dess att föreningen startar måste kommunen ställa 

hårdare och tydligare krav på vad som förväntas av föreningen samt kunna ges möjlighet att 

dra in bidragen om man inte ser att syftet med föreningen uppfylls. Detta gäller inte bara 

kulturella föreningar utan även idrottsföreningar satsningarna främst görs på pojkar 

idrottsutövande och man ser att flickors idrottande väljs bort eller nedprioriteras. Detta är 

något som absolut inte ska accepteras utan samtliga föreningar som tillgodogör sig medel 

från det allmänna ska givetvis vara öppna för både män och kvinnor. Många kommuner har 

tydliga jämställdhetskrav för de verksamheter man bidrar till genom finansiering, därför ser 

vi det som självklart att föreningarna ska vara tillgängliga för både kvinnor och män om man 

bedriver verksamhet som är fullt eller delvis skattefinansierat. 

Det finns även goda exempel på hur föreningslivet kan vara en första väg in i det svenska 

samhället – exempelvis genom initiativ som VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet och 

Aktivitet. Detta är ett projekt som ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och som tillsammans 

med Arbetsförmedlingen och kommuner runt om i länet ska arbeta för ökad social 

inkludering av nyanlända i samhället. Fokus ligger på nätverksbyggande, språk- och 

hälsofrämjande. Vi ställer oss positiva till denna typ av initiativ, men de ska precis som alla 

andra utvärderas och kravställas på lika villkor som andra verksamheter.  

Därför föreslår vi att det ska vara: 

 Ökade krav på redovisning av syfte och verksamhet för föreningar som ansöker om 

föreningsbidrag 

 Ökad kontroll och uppföljning av föreningar som beviljats föreningsbidrag  

 Tydligare uppföljningskrav för kommunerna  



  

Egen försörjning – för ökat självbestämmande och frihet 

Vi vet att en egen inkomst är en viktig faktor till självständighet och egenbestämmande. Som 

vi tidigare har nämnt så kan integrationen stärkas genom att kunna både språk och ha ett 

arbete att gå till. Det ska finnas incitament att gå från bidrag till arbete och vi ser två 

konkreta förslag som kan leda till detta. Vid deltagande i etableringsinsatsen tror vi att det 

bör appliceras samma sanktionstrappa som vid arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. 

Om du inte sköter dina åtagande eller följer din etableringsplan ska det beslutat om 

sanktioner i ersättningsrätten om det inte funnits särskilda skäl att avvika från planen.  

Vi kan se att ett av skälet till att invandrarkvinnor har en längre väg till arbete är att dom ofta 

avbryter sin etableringsplan för att vara föräldralediga. Till skillnad från andra kvinnor så har 

dom inte en etablerad plats på arbetsmarknaden sedan tidigare vilket bidrar till en 

inlåsningseffekt och att dem riskerar fastna i ett långt utanförskap. Vi tror att man både 

måste arbeta med att öka incitamenten för att gå från bidrag till arbete och en del i detta 

avser även föräldraförsäkringens utformning. Vi tror att det måste finnas en begränsning i 

möjligheten att ta ut föräldradagar samt att man måste se över bidragssystemen som rör 

föräldraledighet. Idag tilldelas en nyanländ som fått uppehållstillstånd retroaktivt fullt antal 

föräldradagar om barnet är i åldersspannet för gällande lagstiftning. Det svenska 

välfärdssystemet bekostas av skattemedel och det belastas mer i takt med att vi är bland 

annat generösa med hur man tilldelas föräldraledighetsdagar. Vi tror även att 

flerbarnstillägget bör avvecklas då det på sikt kommer bli en stor kostnad för det allmänna 

samt för att minska risken att stänga ute kvinnor från arbetsmarknaden. Vi tror att det är 

viktigt att öka de riktade insatserna på kvinnor under etableringsperioden för att dom ska 

kunna fullfölja sin plan. Man måste även arbeta med riktade arbetsmarknadsförberedande 

arbete i samma utsträckning för kvinnor som för män.  

Därför föreslår vi att man inför: 

 Särskilda insatser för att kvinnor ska fullfölja sin etableringsplan genom ökad 

flexibilitet och bättre arbetsmarknadsförberedande insatser 

 Begränsning i antalet föräldradagar beräknat utifrån hur gammalt barnet är när man 

får uppehållstillstånd 

 Avveckling av flerbarnstillägget 



  

Språk – nyckeln till en lyckad integration 

 

Att ha grundläggande språkkunskaper tror vi är en viktigt för att bli mer självständigt men 

också för att bli anställningsbar. Man ser i statistiken att kvinnor i högre utsträckning än män 

inte fullföljer sina etableringsinsatser vilket i sin tur leder till ett generellt lägre 

arbetsmarknadsdeltagande på lång sikt. För en god integration är ett arbete A och O, då 

individen får kollegor med olika bakgrund, lär sig språket och olika kulturer på arbetsplatsen. 

Ett arbete ger även en egen försörjning vilket leder till en självständighet och att individen 

kan få en känsla av delaktighet.  

Vi tror att dagens regelverk kring SFI är för kravlöst och möter inte dom utmaningar gällande 

språkets som del av integrationen som finns idag. Vi tror också att SFI-undervisningen måste 

bli mer flexibel för att passa både de som är hemma med barn men också de som deltar i 

olika arbetsmarknadsinsatser och är på arbete eller praktik under dagtid. Vi måste bli bättre 

på att anpassa utformningen efter individens behov och kunna modernisera 

språkundervisningen. Här tror vi att digitaliseringen kan vara en stor fördel för en mer 

flexibel SFI-undervisning och vi tror att det kommer gynna både den enskilda och samhället 

som stort. Idag ser vi exempelvis att det kan vara problematiskt att blanda för stora 

skillnader på kunskapsnivåer bland eleverna i klasserna. Även här kan en digitaliserad 

undervisning öka möjligheterna för alla att öva på olika nivåer med olika material.  

Det är vanligt att oftast kvinnorna är hemma med familjens barn, särskilt om de kommer 

från andra länder där synen på jämställdhet inte är densamma som i Sverige. Om en kvinna 

kommer direkt till föräldraledighet och kanske är ledig under flera år, går hon miste om en 

tidig möjlighet att integreras i det svenska samhället. Genom att ställa krav på SFI-

undervisning under föräldraledighet tror vi att man kan fånga upp ett hinder som drabbar 

många kvinnor. Utan att kunna språket försvåras deras vardag vid besök hos 

barnavårdscentral, kontakt med Försäkringskassan samt minskar möjligheterna för 

etablering på arbetsmarknaden. Det är även problematiskt att en etableringsplan pausas vid 

föräldraledighet, vilket oftast kan drabba kvinnors framtid på arbetsmarknaden.  Genom en 

mer flexibel och digital undervisningsform skulle man även som föräldraledig kunna 

genomföra sin utbildning men på distans genom exempelvis Skype.  

Språket är en viktig nyckel för att kunna leva ett självständigt liv . Därför ser vi att en 

påskyndad språkinlärning är ett måste för en snabb integration och etablering på 

arbetsmarknaden. Idag har alla medborgare en rätt till tolk via kommunen. Vi har talat med 

socialsekreterare som pekar på att rätten till tolk kan hämma den enskildes integration i 

samhället då dom inte själva lär sig språket och därmed kan göra sig förstådda. Vi tror att ett 

större ansvar måste ligga på den enskilde att ta del av den undervisning som erbjuds och att 

dessa kostnader inte fullt ut kan bäras utav kommunerna.  

 



  

 

Därför föreslår vi att man ska: 

 Ställa SFI från dag ett i Sverige genom ökat statligt ansvar för undervisningen under 

etableringstiden 

 Etableringsplanen ska fortlöpa även vid föräldraledighet, hela etableringsinsatsen bör 

inte pausas på grund av att kvinnan är hemma med ett eller flera barn 

 Ökad flexibilitet vid SFI genom bland annat en digitalisering av undervisningen 

 Tidsbegränsa rätten till tolk från kommun 


