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Abstract  
 

The purpose of this essay is to analyse how the discourse of problems in integration looks in 

the political debate in Sweden, over a certain period of time. To understand the difficulties 

and challenges within the integration policy, we apply a perspective where the focus is on 

highlighting how the problems in integration are portrayed in discourse but also what is 

problematized and the issues that are not mentioned as well in the discourse.  

The study is conducted with the help of discourse analysis where the issues’ starting point in 

the study's analysis are based on Carol Bacchi's "What's the problem represented to be?" - 

approach.  

Despite the many positive aspects of Swedish integration policy, many shortcomings and 

flaws are shown as well. The main conclusion and even the pattern in this analysis regarding 

the political discourse of integration policies during this period, show that country was 

characterized by the discussion on the integration policy’s unclear objectives and 

insufficiently shared responsibilities that are recurrent in the discourse. The analysis is 

basically pointing out that the founding general integration policy’s objectives can only be 

realized if and when we succeed with the organizational, social, economic and political 

challenges of society. This means a long process of work is due on the challenges that are 

deeply rooted in society. 
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1   Inledning 

Den internationella migrationen och invandringen har under det senaste halvseklet ökat stort i 

omfattning. Bara i Sverige har det sedan 1950 invandrat ca. 1.7 miljoner människor samtidigt 

som nästan en miljon svenskar och andra utländska utvandrat ur landet. Denna migration har 

resulterat i att drygt var sjätte person i Sverige idag är född i utlandet (Migrationsinfo för alla, 

2015:20-22). Prognos för en längre period framåt är i nuläget svårare att fastställa med tanke 

på den pågående flyktingkrisen och dess effekter, men ökningen av den allt mer kulturellt och 

etniskt blandade befolkningen lär klart fortsätta öka i omfattning.  

Sverige har haft stora historiska variationer i antalet som migrerat till och från landet men den 

övergripande trenden är klart tydlig och visar på att Sverige under de senaste 150 åren gått 

från att vara ett utvandringsland till att vara ett invandringsland (Migrationsinfo för alla, 

2015:20-25). Vissa perioder inom in- och utvandringshistorien utmärker sig tydligare än 

andra då dessa haft ett särskilt betydelse för Sveriges befolkningsutveckling. En av dessa 

perioder är det föregående året som blev det största invandringsår någonsin för Sverige 

(Migrationsinfo för alla, 2015:21). Detta beror främst på en stor ökning av antalet asylsökande 

flyktingar från kriget i Syrien. Under detta år ansökte drygt 163.000 människor om asyl i 

Sverige (Migrationsinfo för alla, 2015:21). Förutom denna period kännetecknas även 90-talet 

av en större flyktingvåg. Här syftas främst på Jugoslaviens sammanbrott i början på 90-talet 

och efterföljande konflikter som tvingat folk att fly utanför sitt hemland. En stor del, rättare 

sagt ungefär 84.000 människor, av de jugoslaviska flyktingarna invandrade till Sverige 

(Migrationsinfo för alla, 2015:22). 

Invandring för Sverige har inneburit och innebär såväl idag en viktig förutsättning för landets 

ekonomiska tillväxt samt framväxt av ett välfärdssamhälle och den leder minst sagt till ett mer 

blandat kulturellt och religiöst samhälle . Dock är det oftast invandringens kostnader samt 

dess svårigheter det som omfattar den största delen av den politiska och mediala debatten. 

Sedan slutet av 1960-talet har integrationen börjat ta en allt större plats i politiken och  

integrationspolitikens brister har varit ett omdebatterat ämne under de senaste åren (Delin, 

DN, 2016). Den kritiska diskursen som utmanar integrationspolitiken under de senaste åren 

återfinns allt mer såväl i forskarvärlden som i den offentliga debatten. Integrationspolitiken 

har dels kritiserats för att vara präglad av grupptänkande i stället för att vara individorienterad 

samt anses betona mer olikheter mellan grupper snarare än likheter mellan individer. 

Samtidigt menas det att medborgarna (allmänheten) i det svenska samhället är osynliggjorda 
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och förbisedda i integrationspolitiken. Detta resulterar i att integrationspolitiken anses vara 

ofullständig och osammanhängande utan helhetssyn som därmed bidrar vidare till en 

uppdelning av samhället i ett ”vi-och-dom” i stället för samhörighet och delaktighet från alla 

håll (Svensson,GP, 2015).  

Med denna korta bakgrund till integrationens svårigheter och utmaningar i samhället och med 

bakgrund till den senaste flyktingvågen och de utmaningar denna bär med sig, lär detta 

politikområde fortsätta vara det minst sagt viktigaste inom den politiska och mediala debatten 

(Delin, DN, 2016). Med detta sagt vill jag i denna uppsats belysa hur integrationspolitikens 

utmaningar och problematik framställs i den politiska diskursen i Sverige. Detta görs genom 

användandet av ett diskursanalytiskt angreppssätt för att ta fram de problemrepresentationer 

som återspeglas i  ett urval av regeringens propositioner samt statens offentliga utredningar 

och kritiskt analysera dessa ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. På detta sätt är målet 

med uppsatsen att försöka förstå problematiken kring integration och hur och på vilket sätt de 

människor som kommer hit framställs i diskursen. Att kunna närma sig förståelsen av 

problematiken inom detta ämne är en förutsättning för att finna lösningar på olika 

samhällsproblem som vidare är avgörande för möjligheten att kunna förverkliga målen om 

exempelvis mänskliga rättigheter, representativ demokrati och välfärdssamhälle.  

 

1.1   Syfte  
 

Avsikten med det här uppsatsen är att analysera hur diskursen kring 

integrationsproblematiken ser ut i den politiska diskursen i Sverige. Fokus är inte på offentlig 

debatt i allmänhet, utan på den politiska diskursen i snävare mening, rättare sagt inom 

offentligt tryck. Uppsatsens syfte utgår ifrån ett problembelysande perspektiv där fokus ligger 

på att visa hur integrationsproblematiken framställs i diskursen, vad det är som 

problematiseras samt därpå också vad som inte tas upp lika väl i diskursen. Det allmäna syftet 

är att föra en diskussion kring den svenska invandrar- och integrationspolitiken genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Ett problembelysande perspektiv av integrationspolitiken 

har tillämpats i analysen. Med detta menas ett fokus på just vad som framställs som politiska 

problem och vilka policylösningar som föreslås. Dessa är några av de centrala funderingarna 

och frågorna som föreligger för denna uppsats. Självfallet går det inte att förklara hela den 

avancerade problematiken, men ambitionen ligger i att föra en kritisk diskussion kring dessa 
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frågor och de antaganden som ligger bakom diskursen utifrån en utvald del av det offentliga 

trycket.  

Studien kommer vara av deskriptiv, dvs. beskrivande, art. Det deskriptiva syftet passar väl här 

då ambitionen är att beskriva något för att uppnå bättre förståelse (Denk, 2002:8-11). 

Beskrivande studier ger vidare svar på frågor av typen var, när, hur, vem och vilka vilket 

passar här då frågorna inom denna studie är bl.a. Hur problematiseras integration, vilka 

lösningar presenteras, vem ligger ansvaret på kring lösningar m.m. (Esaiasson m.fl, 2012:36). 

Med beskrivande studier räcker det inte endast att presentera ett intressant material. Man 

måste också göra något intressant med materialet i fråga. Det gäller att ta fram också andra 

slutsatser än vad som direkt är utsagt i materialet (Esaiasson m.fl., 2012:37). Att basera sitt 

begreppsapparat på frågorna vem, vad, hur och varför blir det just möjligt att dra slutsatser om 

debatten eller diskursen som inte är uppenbara för var och en som enbart läser igenom de 

relevanta texterna från början till slut. Detta gör att en beskrivande studieart är just lämplig för 

denna typ av analys där såväl jag genom diskursiv analys också vill få fram det ”osagda” eller 

”gömda” i den utvalda diskursen.  

 

1.2   Frågeställningar  

Utifrån det ovannämnda syftet i uppsatsen om integration och problematiseringen kring den 

har jag valt att använda mig av nedanstående frågeställningar för att på så sätt kunna få en 

bättre förståelse av problematiken samt för att kunna besvara det tänkta syftet i denna studie.  

 

Frågeställningarna som kommer genomsyra uppsatsen lyder: 

 

· Vad problematiseras i integrationsdiskursen?  

· Vilka lösningar presenteras och vilka ligger ansvaret på?  

· Vad problematiseras inte inom integrationsdiskursen? 

 

 

2   Tidigare forskning  
 

I kapitlet nedan följer en redovisning kring tidigare forskning inom ämnet integration. Jag har 
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haft som mål att ta med betydelsefull forskning som jag sedan också kan använda mig utav 

som ett komplement vidare i analysen. Integration är ett rätt omtalat ämne där det finns en hel 

del tidigare forskning att hitta kring bl.a. integrationsimplementering på olika nivåer i landet, 

historiska studier kring integration, begreppsanalys av exempelvis begreppet integration m.m. 

Här nedan har jag dock fokuserat på att ta med tidigare forskning som till största del berör 

integrationspolitikens problematik och svårigheter med den. Denna tidigare forskning och 

diskussion kan jag relatera till min egen studie och inkludera även i det senare analysavsnittet.  

 

I Lena Södergrans avhandling ”Svensk Invandrar- och Integrationspolitik: En fråga om 

jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter” (2000) är det gemensamma temat i 

avhandlingens studier att det kritiskt diskuterar integrationsproblematiken utifrån olika 

perspektiv. Hon skriver att det svenska invandrarpolitiska verksamheten utvecklats till ett 

system som på många sätt inte är ändamålsenligt där skapandet av invandrarpolitik på flera 

sätt snarare bidragit till att öka invandrares utanförskap än underlättat integrationsprocessen 

(Södergran, 2000:17). Framför allt har detta bidragit till att socialt utpeka ”invandrare” som 

en avvikande befolkningskategori med en rad negativa egenskaper. Detta resulterar i att vi fått 

ett destruktivt ”vi-och-dom-tänkande” i samhället, samtidigt som en grogrund har skapats för 

etnisk diskriminering, segregation och utanförskap, skriver Södergran (2000) vidare. Kritiken 

riktas mot de invandrarpolitiska åtgärderna som har inriktats mer på att förändra invandrare 

som individer så att de blir ”mindre avvikande” än på förändringar av strukturella 

förhållanden (Södergran, 2000:20). Denna problematik är något som även lyfts fram av en rad 

olika samtida forskare inom detta forskningsfält.  

En annan viktig punkt i Södergrans avhandling, som jag också kan ha med mig då jag 

analyserar materialet, är att invandrares ökande utanförskap och bristande medinflytande i 

vårt samhälle kan också baseras ifrån uppgifterna kring deltagandet i det politiska livet, vilket 

är med som en av uttrycken för graden av integration i samhället (kan även relateras till Diaz 

integrationsteori som jag kommer ta upp senare i texten). Södergran (2000) tar som exempel 

på det bristfälliga politiska medinflytandet det faktum att invandrarpolitiken hittills i 

huvudsak varit skapad för invandrare, inte med. En annan av invandrarpolitiska brister som 

Södergran också lyfter fram i sina studier, är problemet med att ge utländska medborgare ett 

påtagligt politiskt medinflytande. Svårigheterna med att förverkliga dessa invandrarpolitiska 

samverkansmål och öka invandrares medinflytande kan delvis ligga i de förhållandena att 

invandrarpolitiken inte har samordnats med medborgarskapslagstiftningen och stött 
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invandrares politiska rättigheter (Södergran, 2000:22). Södergrans studier beskrivna i 

avhandlingen anser jag kan ge mig ett bra underlag för analysen eftersom den tar upp många 

av de aspekter som jag också avser att titta på i min egen studie. Jag tycker även att 

Södergrans diskussion i avhandlingen ger mig ett bra underlag angående vad för slags 

problematik den integrationspolitiska diskursen kan bestå utav och hjälpa mig vidare i min 

egen tankegång.  

 

En annan forskare som också intresserar sig för kopplingen mellan samhällsstrukturer och 

integrationspolitik är professor Carl-Ulrich Schierup. Schierup diskuterar den allt mer 

dominerande synen på integration jämställd med assimilation som råder bland politiska 

ideologier samt invandrarforskningen i Europa. Han menar, i likhet med många andra, att 

forskningen har en tendens att ensidigt inrikta sig på invandraren som råmaterial för 

integrationen, och olika invandrargrupper placeras på en skala i en hierarki där deras förmåga 

och kapacitet att ”integreras” mäts och rangordnas (Schierup & Jönsson, 1987:6-8). Vissa av 

hans studier baseras på den danska välfärdsstaten där han menar på att termen ”integration” i 

de danska politiska- och offentliga debatterna har kommit att betyda en allt större 

omständighet och en trög process av integrering av immigranter och deras nära- särskilt de 

från ”icke-västerländska länder” in i det ”större”, dvs. samhället, majoriteten. Schierup 

fortsätter  vidare med att förklara att detta är frågor om hur immigranter ”blir en del” av 

Danmark samt ”deltar i det danska sociala livet på samma sätt som alla andra”, vad det än nu 

kan betyda i praktiken. Detta tankesätt om integration, menar han, som en absorbtion av ”nya 

delar” in i ett redan existerande ”helhet” (samhället) är rätt så annorlunda till skillnad från den 

klassiska beskrivningen av integration i samhällskunskaperna, där integration refererar till den 

fundamentala teoretiska frågan om hur ett samhälle hålls ihop- det vill säga hur det ”hela 

stora” existerar i första hand, samt vilka sociala medel och funktioner får ett samhälle att 

fungera och uppstå (Jöhncke i Olwig & Paerregaard, 2001:33). Vidare menar Schierup att 

”invandrare” har kommit att förknippas med ”problem”. Den massa av invånare som stängs ut 

från ett fullvärdigt medborgarskaps civila, politiska och sociala rättigheter återfinns numera, 

men i olika utsträckning i alla EU:s medlemsstater, beroende på respektive lands särskilda 

politiska struktur, invandrings- och integrationspolitik, välfärdssystem, ekonomiska struktur 

samt arbetsmarknadsförhållanden (Schierup i Darvishpour & Westin, 2012:108).  

Schierup för i sina studier också en kritisk diskussion kring begreppet ”kultur” och dess 

betydelse i integrationsprocessen. Han menar att det oftast kan komma att de problem 
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invandrare konfronteras med många gånger förklaras med deras kulturella bakgrund. Schierup 

menar att socioekonomiska och politiska problem på detta sätt bortförklaras i kulturella 

termer vilket leder till att de egentliga problemförklaringarna, så som diverse orättvissor samt 

diskrimering, utestängs och uppmärksamhet riktas istället på andra saker som möjligtvis 

egentligen inte är bakgrunden till själva problemen (Södergran, 2000:22). Att förklara 

invandrare som ett kulturellt betingat problem leder till att det skapas ett särskilt tankesätt som 

både präglar invandrares syn på sig själva men främst också de övriga samhällets attityder 

gentemot invandrare. Schierup hänvisar också till att det bör användas mindre negativt 

laddade begrepp än t.ex. ”kulturkrockar” och ”de främmande” i diskursen för annars riskerar 

man skapandet av ett ännu större avstånd till invandrargrupperna i samhället.  

 

En annan forskare som också kritiskt diskuterar bland annat problematiken kring skapandet av 

ett ”vi-och-dom” samhälle är Robert Miles. Miles, precis som Schierup och flera andra, visar 

också på att de samhälleliga problemen och skillnaderna oftast tenderar till att hänvisas eller 

förklaras genom invandrares kulturella och etniska tillhörighet som på ett och annat sätt 

avviker från den tänkta ”svenska normaliteten” (Dahlstedt, 2010:37). Miles knyter an till 

begreppet rasifiering för att analysera det offentliga samtalet. Här syftar han på att diskursen 

och de offentliga debatterna mer eller mindre präglas av rasifierade undertoner där invandrare 

framställas som annorlunda på grund av deras etniska och kulturella skillnader. Miles 

kritiserar även integrationsprocessen för att redan i förväg definieras som problematisk och 

konfliktfylld där invandrare främst ses som något negativt, något som ”står i vägen”, istället 

för en möjlig tillgång. Genom detta tankesätt skapas ett ”vi-och-dom” förhållande, menar 

Miles vidare (Dahlstedt, 2010:37-38). Det är idag även vanligt att sociala och ekonomiska 

problem, så som arbetslöshet och kriminalitet, förklaras genom invandrarnas närvaro i landet. 

Här vill Miles peka på att exempelvis den allt högre arbetslösheten snarare är ett resultat av 

strukturella förändringar i samhället än ett problem skapad av individuella egenskaper, och 

även något som bör ändras på i denna diskurs.  

 

Integrationsforskaren Charles Westin diskuterar också integrationens misslyckande på en del  

samhällsområden. Han menar att det faktum att arbetslösheten ligger konstant högre för 

personer med utländsk bakgrund än för personer med etnisk svensk bakgrund, trots rådande 

konjukturläge och trots att även den förstnämnda gruppen har svensk utbildning och 

medborgarskap, visar på att det förekommer systematisk etnisk diskriminering (Westin i 
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Darvishpour & Westin, 2012:45). Westin menar dock att diskriminering inte endast råder på 

arbetsmarknaden utan resten av samhällslivet också. Diskrimerings-frågan är ett allvarligt 

problem som tycks bli större ju mer samhället försöker motarbeta den.  

Westin diskuterar också problematiken kring förståelsen av begreppet integration i den 

allmäna diskursen som dels också bär med sig problem. Såväl termen mångfald är något som 

Westin tar upp inom denna diskussion och som introducerades på 1990-talet som svar på 

kritiken för den misslyckade integrationspolitiken. Detta begrepp är något som Westin anser 

vara av stort betydelse i samhället. Kulturell och etnisk mångfald kan självfallet vara en 

tillgång för samhället, men kan å andra sidan också förorsaka spänningar och sociala 

konflikter, menar Westin (Westin i Darvishpour & Westin, 2012:46). Människor måste lära 

sig vad mångfald innebär och hur den fungerar samt att ett mångkulturellt och mångetniskt 

samhälle måste bygga på förutsättningen att alla människor har en ”identitetsfrihet”. Westin 

har en sorts vision om ett mångetniskt samhälle där uppgiften är att finna på så sätt att 

”tilldela svenskhet” till alla svenska medborgare oavsett kultur, tro, hudfärg eller språk. Detta 

innebär i grunden att en ny omprövning av betydelsen att vara ”svensk” bör göras för att 

skapa social sammanhållning som även främjas av ömsesidighet på en samhällelig nivå. 

Denna uppgift skulle bidra till att en större samhörighet och gemenskap skulle formas i 

samhället där minoriteter skulle känna större tillhörighet till majoriteten.  

 

Denna korta genomgång av tidigare forskning utifrån ett par forskare inom det sociologiska- 

och samhällsvetenskapliga fältet ger en grundläggande och översiktlig syn på problematiken 

inom integrationspolitiken och sättet på hur invandrare framställs i samhället. En gemensam 

tema inom den tidigare forskningen är diskussionen kring problematiken av ett ”vi-och-dom” 

samhälle som tycks bli allt mer uppenbart i nuläget. Vidare löper diskussionen också kring 

huruvida man ska skulle kunna komma tillrätta med problem så som diskriminering och 

utanförskap i samhället. Ett bakomliggande problem som också väldigt ofta diskuteras är hur 

integration definieras och vad den egentligen ska betyda. Att förstå definitionen av integration 

och att ha en gemensam bild av vad denna innebär är en förutsättning för att förstå vad 

problemet egentligen är när vi talar om integrationens ”brister” och ”misslyckande” samt hur 

dessa ska lösas. Denna utgångspunkt samt diskussion av svårigheterna kring skillnaderna i 

förståelsen av begreppet integration är bra att ha med sig senare i tankarna i min egen tolkning 

av materialet. Denna tidigare forskning jag gått igenom kan vara till hjälp i uppsatsens analys 

där fokus också ligger till största del på integrationens problemrepresentationer. Kortfattat är 
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forskningsöversikten inom liknande problem som min studie av betydelse för uppfattning om 

vad andra forskare tar upp för exempel på problematik och vad den centrala utgångspunkten i 

deras forskning och studier är. Dessa har även varit till hjälp för att finna andra användbara 

referenser för min egen analysdel.  

 

3   Teori 
 

Denna uppsats tar socialkonstruktivismen som utgångspunkt genom vilken analysen ska 

utföras lättare. Nedan följer en redogörelse kring socialkonstruktivismen och dess betydelse 

samt dess syn på konstruktion av problem. Jag kommer också använda mig av Carol Bacchis 

”What’s the problem represented to be?”- analysverktyg som jag kommer redogöra för under 

metoddelen i senare delen av uppsatsen, men här nedan kommer jag kort beröra detta 

analysverktyg för att också den till stor del baseras på ett socialkonstruktiviskt perspektiv. I 

det sista skedet presenteras ett teoretiskt perspektiv på integration från José Alberto Diaz, som 

ett komplement till den teoretiska delen.   

 

 

3.1   Socialkonstruktivism  

”What’s the Problem represented to be?”- angreppssättet, som jag kommer beskriva längre 

ner i texten, bygger på fyra intellektuella traditioner varav en av dessa är 

socialkonstruktivismen (Bacchi, 2010:264) som kommer utgöra den centrala teoretiska 

utgångspunkten för denna uppsats. Diskursanalysen som används som metod i denna uppsats 

och som även den kommer beskrivas lite längre ned i texten, bygger på en 

socialkonstruktivistisk grund och det är socialkonstruktivismens ontologiska och 

epistemologiska antaganden som styr. Dessa antaganden betonar språkets betydelse i den 

sociala konstruktionen av världen.  Detta perspektiv har jag tagit med för att från den hämta 

inspiration och utgångstankar för att kunna undersöka, analysera och diskutera integration och 

problemrepresentationer i det valda materialet. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten 

lämpar sig väl tillsammans med Bacchis ”What’s the Problem represented to be?” för syftet i 

denna uppsats just för att hon som så många andra forskare hämtat inspiration ifrån denna 

teoretiska utgångspunkt.  
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Socialkonstruktivism innebär ett perspektiv på samhället som helhet där delar av det 

konstruerats av människor i samspel med varandra. Just detta är något som också kritiseras 

och ifrågasätts inom den socialkonstruktivistiska ansatsen: hur denna inte bygger på en 

motsägelse. Socialkonstruktivisternas påstående att något inte finns i sig anses av kritiker som 

att uttala sig om en existens (Wenneberg, 2010:103-105). Den berörda parten svarar på denna 

kritik genom att hävda att det är individens uppfattning om ett fenomen som är konstruerad, 

men inte vanligtvis fenomenet i sig. Vidare utgör socialkonstruktivismen en kritisk kraft; den 

tar inte det direkta eller omedelbara för givet (Wenneberg, 2010:10). Det är snarare något 

djupare under den naturliga ytan, en mer komplicerad social påverkan som döljer sig. 

Wenneberg (2010) menar att socialkonstruktivismen demaskerar eller säger sanningen om 

(”debunks”) verkligheten och letar efter de egentliga grundvalen. Det omedelbart givna är ett 

”bländverk” och där bakom finner man den verkliga verkligheten (Wanneberg, 2010:10-11). 

Detta är samtidigt något som kan ses som en fördel med socialkonstruktivism som 

angreppssätt. Socialkonstruktivismen rymmer en öppning till att betrakta saker och ting på ett 

annat sätt. Forskaren dekonstruerar verkligheten men är samtidigt en del av processen där nya 

tolkningar och beskrivningar lyfts fram och skapas (Wenneberg, 2010:66). 

Socialkonstruktivismen och behandlingen av den är av betydelse för en bättre förståelse av 

vad ett samhälle och en social verklighet är för något. Förståelsen av hur sociala fakta skapas 

och vilken roll de spelar i vårt samhälle är nära kopplad till socialkonstruktivismen 

(Wenneberg, 2010:178).   

När man tittar på skillnaden mellan traditionella policyanalytiska perspektiv gentemot 

socialkonstruktivismen ligger skillnaden först och främst i när det kommer till 

policyanalytiska perspektivets uppfattning där policys ses som rationella lösningar på 

existerande och objektivt dokumenterade problem. Socialkonstruktivismen och bl.a. Bacchi 

utgår istället ifrån ett annat synsätt och talar om s.k. besvärande tillstånd eller 

problemrepresentationer istället för att utgå ifrån att det finns verkliga problem i samhället 

(Bacchi, 2009:264). Synen på problem ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som 

sociala konstruktioner. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är det alltså 

föreställningen (och inte ett verkligt problem som behöver lösas) som styr en policys 

utformning. Detta är något som Bacchi också inspireras utav i hennes WPR (”What’s the 

Problem Represented to be”)-analysverktyg och som jag också senare kommer gå mer in på. 

Genom att utmana det ”för-givet tagna” i olika koncept (så som hälsa, kriminalitet, 

arbetslöshet osv.) och kategorier, spelar socialkonstruktivismen en viktig roll i studiet av 
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offentliga policys (Bacchi, 2010: 264-265). Precis som allt annat är likaså den politiska 

verkligheten socialt konstruerad och därför bör även staters och dess aktörers preferenser och 

intressen tas och undersökas som sociala konstruktioner. Vidare menar 

socialkonstruktivismen att våra övertygelser och intressen är en betydelsefull del av 

konstruerandet av vår verklighet och att därför också den sociala och politiska världen är en 

produkt av social konstruktion. Utformningen av den politiska och sociala världen är ett 

resultat av artikulationer baserade på olika syn, normer och värderingar (Bacchi, 2010: 264-

265). 

 

 

3.2   José Alberto Diaz integrationsteori 
 

En av de forskare som intresserar sig för integration och även presenterat en 

integrationsmodell som förutsätter lyckad integration i ett land är José Alberto Diaz, professor 

i sociologi vid Stockholms universitetet. Diaz menar att integration är ett socialt fenomen som 

en mångdimensionell företeelse. Integration och dess lyckande beror, enligt Diaz, till största 

del på invandrarnas deltagande samt graden av jämlikhet i olika typer av sociala relationer i 

samhället de kommer till (Carlgren & Diaz, 2004). För att integreras väl gäller det att bli en 

fungerande del i viktiga sfärer i samhället där en fördelning av eftersträvande resurser så som 

arbete, rättigheter, inkomster m.m. äger rum. Denna integrationsprocess är långvarig och 

innebär ett tillstånd där individier i olika utsträckning och grad uppnår jämlikhet med de 

infödda invånarna gällande delaktighet på olika områden av det samhälleliga och sociala 

planet, där exempel så som politik och arbetsliv tas upp.    

Diaz integrationsteori utgår ifrån tre olika teoretiska utgångspunkter: 

Den första tar upp att integration handlar om ett samhällssamhörighet, individuella resurser 

såväl som olika handlingsaspekter.  

Den andra består av olika problem och svårigheter inom integrationsprocessen som Diaz 

delat in i olika dimensioner. Dessa kommer jag beröra längre ner.  

Den sista punkten talar om att den första fasen av integration är just en särskild och väldigt 

viktig form av integration som utspelas under bestämda samhälleliga och individuella villkor 

(Gustavsson, 2006:14). Denna sista punkt är något som Diaz lägger stor vikt vid och menar att 

denna invidens första period, benämt som primärintegration, i ett nytt land är väldigt viktig. 

Denna period karaktäriseras av ett slags oberoende av individerna själva men där samhället 
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har en stor betydelse i det första skedet. Perioden karaktäriseras vidare av grundläggande 

inlärnings- och introduktionsprinciper där samhällets insatser ses som en grund  för individens 

långvariga och bestående integration. Diaz menar att den första perioden då individen 

kommer till det nya samhället är en avgörande period för hur pass bra en individ integreras 

vidare i samhället. Det andra skedet, den så kallade långvariga integrationen, i 

integrationsprocessen kallar Diaz för den sekundära integrationen.  

Diaz har, som tidigare nämnt, delat in integrationsprocessen i olika dimensioner som är 

urskiljbara ifrån varandra och även jämförbara över tid. Inom dessa dimensioner utspelas 

integrationsprocessen där såväl invandrare som aktörer, så som institutioner, organisationer 

och enskilda individer, från olika håll är av betydelse (Carlgren & Diaz: 2004:59). Diaz har 

delat in integrationsprocessen i sju olika dimensioner (Diaz, 1996:76-77), men jag har valt att 

endast ha med de som är relevanta för uppsatsens analys. Dessa dimensioner är:   

1. Strukturell integration 

2. Politisk integration 

3. Social integration 

4. Boendeintegration 

5. Personlig integration 

1. Inom den strukturella integrationen innebär det att kunna vara en del av landets arbets- och 

sysselsättningssystem och det ekonomiska livet, det vill säga ha ett jobb eller annan 

sysselsättning som bidrar med egen inkomst.   

Diaz tar upp vikten av faktorer så som motivation mot andra kontextuella faktorer som t.ex. 

möjligheter vars samverkan resulterar i graden av integration hos en individ. Graden av 

integration blir självfallet mer lyckad desto större grad av dessa faktorer det är. Exempelvis 

leder säkerligen hög grad av motivation, språklig kunskap samt bra utbildning och kompetens 

att använda dessa tillgångar i samhället till en högre grad av integration.  

2. Den politiska integrationen innebär deltagande på det politiska och sociala planet, så som 

aktivt medlemskap och deltagande i politiska eller sociala organisationer. Genom politisk 

integration ges individen tillgång till grundläggande politiska rättigheter (Diaz, 1996:76-77).  

3. Social integration syftar till relationer och förhållanden mellan invandrare och de infödda 

invånarna. Diaz lägger stor vikt på betydelsen av kontakt med lokalbefolkningen som enligt 

honom inte behöver vara lika stor som den med sina landsmän, men det är viktigt att vara 
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medveten av betydelsen av denna samt försöka sig på mer och mer kontakt med 

lokalbefolkningen. Diaz kallar detta för ”primary group”-relationer.   

 

4. Den s.k. boendeintegrationen definierar Diaz som förhållandet och inträdet i 

grannskapsnätverken. Boendeintegration handlar om invandrares tillgång till boende, 

möjlighet att välja boendeform efter egna prioriteringar och förutsättningar för etniskt 

blandade bostadsområden som ökar tillgången till etniskt blandade sociala nätverk. Denna 

förklarar såväl hur invandrare får möjlighet att utöka sitt sociala nätverk genom sociala 

verksamheter i sitt område. Boendeintegrationen benämns också som ”Neighborhood 

integration”.  

 

5. Den sista dimensionen i integrationsmodellen, den s.k. personliga integrationen, syftar på 

individernas tillfredställande och belåtenhet med olika aspekter av livet i den nya 

omgivningen. Dessa aspekter är t.ex. boende och arbete.  

Graden av integration i den presenterade modellen från Diaz beror till största del på 

invandrarnas förutsättningar och lyckande i arbetslivet samt det ekonomiska systemet (Diaz 

1996:76-78). Trots att Diaz inte går in särskilt mycket på de aspekter som berör de tillgångar 

som invandrare bär med sig in i det nya samhället är integrationsmodellen bra översiktlig från 

olika vinklar ur det sociala- och ekonomiska planet och ger en bra grund inför analyserandet. 

Diaz integrationsteori som ett komplement under analyserandet och tolkningen av materialet 

anser jag kunna vara till hjälp där materialet som kommer analyseras berör säkerligen flera 

utav de dimensioner, som exempelvis arbetets betydelse, som Diaz tar upp i 

integrationsmodellen. Med tanke på den tidigare forskningen jag har tagit med i denna 

uppsats tycks den integrationspolitiska diskursen betona mycket det som Diaz benämner som 

den politiska samt strukturella integrationen som jag berör mycket i min egen analys i den 

politiska diskursen. Diaz dimensioner är av betydelse för mig i uppsatsens analys för att 

kunna med hjälp av dem se vilka dimensioner som har präglat den integrationspolitiska 

diskursen under denna tidsperiod.  

Diaz tankesätt utgår, precis som det i socialkonstruktivismen samt Bacchis ”What’s the 

Problem represented to be?”, ifrån en social verklighet som byggs upp av flera viktiga och 

avgörande händelser som leder till hur en viss social verklighet ser ut.  
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4   Metod 
 

Att analysera något är i allmän betydelse att identifiera och undersöka dess komponenter. I 

olika slags textanalyser handlar det också om att urskilja och undersöka olika delar av texten, 

olika fenomen som relaterar till de olika textaspekter vi talar om. Samtidigt innehåller både 

texter och diskurser mer än skrift, och vikten av att studera texter i ett bredare perspektiv har 

blivit allt mer uppenbart under de senare åren (Bergström & Boréus, 2012:25-26). Bergström 

& Boréus (2012) presenterar åtta breda, delvis lika, textanalytiska inriktningar. Denna uppsats 

och dess metod kommer just att utgå ifrån en textanalystisk inriktning. Närmare sagt har jag 

valt att använda mig av diskursanalysen för att analysera det valda materialet och 

frågeställningarna applicerade på denna. Diskursanalysen har under den senare tiden fått en 

allt mer betydande roll inom samhälls- och statsvetenskaperna och används idag flitigt av 

många forskare. Diskurser bygger upp föremål, världar, sinnen och sociala relationer och är 

därför ett viktigt forskningsobjekt (Börjesson & Palmblad, 2007:9-10).  

Diskursanalysen, som är en kvalitativ metod, är en användbar och lämplig metod i mitt fall då 

jag vill studera hur diskursen och problemrepresentationerna kring integration presenteras i 

det valda materialet om integration i Sverige. Med användning av den kvalitativa metoden är 

man intresserad av att beskriva, förklara och tolka något. Det kan handla om en viss händelse, 

handling eller människors upplevelser där man söker svar på meningen eller innebörden i ett 

visst fenomen (Esaiasson m.fl., 2012:210-211). Många forskare inom den kvalitativa 

forskningen menar att det finns en oberoende verklighet men den kan bara bli tillgänglig via 

mänsklig tolkning, vilket i för sig leder till flera perspektiv (interpretivism). Det finns dock 

även en del kvalitativa forskare som hävdar att det inte finns någon oberoende verklighet, bara 

individuella eller delade sociala konstruktioner (Simonsson, 1998:17-18). Angående sociala 

konstruktioner kommer jag gå in mer på här längre ner. Denna möjlighet med kvalitativa 

studier att kunna genom nogrann och fördjupad läsning och analys bidra med ökad förståelse 

av ett visst fenomen ses som en av de stora fördelarna med denna typ av forskning. Denna 

metod är också värdefull då man försöker förstå vilka faktorer som inverkar på diverse 

samhälls- eller systemförändringar samt på personers benägenhet att förändra sig (Simonsson 

m.fl., 1998:17-18).  

Precis som alla andra metoder har likaså den kvalitativa metoden sina nackdelar och här 

kritiseras oftast metoden för att vara subjektiv, svår att upprepa (replikera) samt att det finns 
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svårigheter med generaliserbarhet och transparens (Esaiasson m.fl.,. 2012: 212-213). 

Angående den sista punkten är denna studiens syfte inte att generalisera eftersom det 

föreligger en svårighet i att jämföra Sveriges integrationspolitiska problematiseringar med 

dem i andra länder. Diskursen kan delvis relateras till andra platser, men säkerligen inte i 

någon större utsträckning.  

Denna kvalitativa metod och diskursanalys som jag kommer gå in på härnäst är en lämplig 

metod i mitt fall då jag vill studera hur diskursen kring integration och dess 

problemrepresentationer sett under en bestämd tid. Diskursanalysen som förknippas med 

dokumentanalys är en bra metod just då man vill analysera dokument och mening och 

innebörd i dessa, vilket också är uppsatsens syfte. Uppsatsen har som nämnt tidigare en 

deskriptiv ansats med fokus på frågor så som hur och på vilket sätt. Härnäst kommer jag gå in 

på beskrivning av analysens metod, diskursanalys, och Carol Bacchis analysverktyg ”What’s 

the Problem represented to be?” vars analysfrågor och utgångspunkter uppsatsens analysdel 

till största del kommer utgå ifrån.  

 

4.1   Diskursanalys 
 

”Ett ords innebörd bestäms ytterst inte av vad det består av, utan vad som existerar utanför 

ordet”. (Ferdinand de Saussure)  

Diskursanalys handlar bland annat om att studera mening och om att studera det område där 

mening uppstår, nämligen i språket. Denna sorts analys är således ett studium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus. Språket betraktas här som ett socialt system som 

också den har sin egen logik, en logik som skapar människans verklighet (Neumann, 

2003:18).  Begreppet ”diskurs” används i många fall utan närmare bestämning av dess 

innehåll vilket har lett till att begreppet blivit ganska oklart. Jørgensen & Phillips (2010) 

beskriver dock ”diskurs” som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)” (Jørgensen & Phillips, 2010:7). Diskursanalys kan inom samhällsvetenskaperna 

betraktas både som en metod och teori. De som framhåller diskursanalys som teori betonar 

distans till empiriskt grundad vetenskap där de karaktäriserar diskursteori som en ”konstitutiv 

teori”. Denna inriktning förknippas med uppfattningar om vad som utmärker sociala 

relationer och språket i en bred mening. Diskursanalysen kan sägas ha en central inriktning på 
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frågor om makt och identitet men tonar ner betydelsen av samhälleliga aktörer (Bergström & 

Boréus, 2012:353-354; Börjesson & Palmblad, 2007:15-16). De som betraktar diskursanalys 

som en metod ser den som ett visst sätt att analysera texter, dvs. diskursanalys som 

textanalytiskt verktyg, vilket den också används som i denna uppsats.  

En av de främsta personerna som oftast tas upp som en central figur inom diskursanalysen och 

den som på allvar satte igång med denna typ av analys, både med utvecklingen av teori och 

begrepp samt en rad olika undersökningar, är Michel Foucault. Foucault beskriver diskurser 

som något förhållandesvis regelbundet som sätter gränser för vad det är som ger mening 

(Jørgensen & Phillips, 2010:19-20). Sanning är något som skapas diskursivt, menar Foucault 

vidare. Mellan den ”arkeologiska” och ”genealogiska” inriktningarna, som Foucaults arbeten 

oftast delats in i, står den ”genealogiska” mer relevant till det syfte för denna uppsats och värt 

att kort nämna. Med detta angreppssätt är syftet att undersöka diskursers möjlighetsvillkor, 

dvs. hur det kommer sig att ett visst fenomen problematiseras, görs till studieobjekt för olika 

vetenskaper och leder till sociala praktiker eller institutionella lösningar, vilket sammantaget 

innebär tydligare fokus på makt i jämförelse med Foucaults ”arkeologiska” angreppssätt och 

är samtidigt en utvidgning av diskursbegreppet (Bergström & Boréus, 2012: 360). Relationen 

mellan diskurs och makt är en viktig del av Foucaults arbete. Han menar att dessa två är 

sammankopplade på det sätt att diskurser ses som en avgränsning där olika maktviljor 

uttrycks. På så sätt är diskurs något brett, något som har en sorts plats i samhället, eller till och 

med en funktion. Han menar vidare att människorna, dvs. individerna, är styrda av 

diskurserna och att dessa är bestämmande för individerna. Det är därför makt och diskurs är 

starkt sammankopplade enligt Foucault (Börjesson, 2003:34-37). Foucaults mening om 

diskursers betydelse för hur individerna styrs är i denna uppsats av betydelse för att sättet på 

vilket integrationspolitiken och de berörda parterna i diskurserna framställs på påverkar 

samtidigt vilken bild resten av samhället får av situationen, i en positiv eller negativ 

bemärkelse.  

Med utgångspunkten att språket inte endast ses som något neutralt utan snarare som en social 

aktivitet som speglar föreställningar om världen ger oss ett ännu bredare plan att analysera 

och dra nytta av vilket anses vara till stor fördel vid sådana här analyser. Med diskurser 

skapas mening, sammanhang och förståelse. Diskursanalys har ibland beskrivits som en konst 

att fånga det för-givet-tagna, det som är lika dolt som självklart. Med diskursanalysen har man 

därmed möjligheten att tillföra något nytt och så att säga se det märkvärdiga i något som 
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annars framställs som naturligt. Denna metod är därför lämplig då jag vill få fram vad 

texterna i det valda materialet underförstår, omöjliggör samt implicerar (Börjesson, 2003:22).  

Metoddelen fortsätter här nedan med en beskrivning av Carol Bacchis analysverktyg för 

policyanalys som jag kommer ta del av i min egen analys. 

 

 

4.2   Bacchi - ”What’s the Problem Represented to be?” 

 

Carol Bacchis “What’s the problem represented to be” (WPR) är ett sorts tillvägagångssätt 

eller verktyg som är till för att underlätta kritisk analys av policys. Bacchis tillvägagångssätt 

WPR är ett sorts socialkonstruktivistiskt perspektiv. Den utgår ifrån antagandet att det man 

föreslår att göra i ett visst policy eller förslag till policy också är något denna anser är 

problematiskt och därmed också behöver att ändras (Bacchi, 2009:1). Genom att utgå ifrån det 

här tänkandet menar man också att policys och policyförslag innehåller i sig förslag och 

diskussioner kring ämnen som egentligen anses vara ”problemet” (”problem 

representations”) (Bacchi, 2009:1; Bletsas&Beasley, 2012:21) . Policys och förslag till 

policys innehåller alltså de s.k. problemrepresentationer. Ett exempel som Bacchi tar upp är 

ett gymnasium som bestämmer sig för att införa vattentimers på sina duschar i 

omkläddningsrummen för att på så sätt sänka vattenkostnaderna. Detta beslut utgör policyn 

under övervägande. Policyn (vattentimers) formar ”problemet” som ”överdrivet” duschande, 

vilket vidare innebär”överdrivet” konsumentuppförande. Ett WPR tillvägagångssätt startar 

med själva policyn- i detta fall ”vattentimers”- och jobbar sedan backåt för att klargöra 

problemrepresentationen- i detta fall: ”överdrivet” konsumentuppförande (Bacchi, 2009:3). 

Det gäller att läsa policys med ett öga på att urskilja hur problemet presenteras inom dem och 

därefter att underkasta detta problemrepresentation kritisk granskning. Bacchi, till skillnad 

från många andra, menar att vi styrs genom dessa problematiseringar och dessa 

problematiseringar är något som behöver studeras och analyseras vidare. Detta görs genom att 

analysera de problempresentationer de består av, snarare än själva problemen.  För att göra en 

sådan här uppgift eller granskning presenterar Bacchi vidare här en uppsättning av sex olika 

frågor och en medföljande åtagande att tillämpa frågor till sina egna förslag för förändring. 

Med hjälp av dessa frågor till materialet för analys av problemrepresentationer i olika policys 
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kan vi därmed utröna olika kategorier och koncept som produceras inom dessa 

problemrepresentationer (Bacchi, 2009: 2-3). Bacchis tillvägagångssätt ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv syftar på det sätt hur vi uppfattar eller tänker om något kommer 

också vidare att påverka vad vi tror är de nödvändiga åtgärderna inom olika problem. Bacchis 

tillvägagångssätt är också ett relevant och bra redskap i detta fall då fokus ligger på tolkningar 

och representationer vilket också är ett sätt att fokusera på diskurser och de språk och 

kategorier denna innehåller. 

Här nedan presenteras de tidigare nämnda uppsättning av frågor som kan vara till hjälp för 

analys av problemrepresentationer i bl.a. policys (Bacchi, 2009:2). Bacchis WPR-angreppssätt 

består utav sammanlagt sex frågor som ska vara till hjälp i policyanalyser, men här nedan 

presenterar jag endast de som är av betydelse och relevans för mig i analysen. Utifrån dessa 

frågor har också mina frågeställningar byggts upp: 

1. Hur är ”problemet” (exempelvis global uppvärmning, drogmisshandel, 

gängrelaterade problem osv.) representerat i en viss policy eller ett policy 

förslag?  

2. Av vilka förutsättningar eller antaganden stöds denna problemrepresentation?  

3. Vad har lämnats oproblematiserat i den här problemrepresentationen? Vilka 

”tystnader” återfinns? Kan problemet vara tänkt annorlunda?  

4. Hur/var har denna problemrepresentation tagits fram, spridits samt försvarats? 

Hur har det blivit (eller kan möjligtvis bli) ifrågasatt, stört eller utbytt?  

 

Bacchis första fråga syftar till att klargöra den underförstådda problempresentationen inom ett 

specifikt policy eller förslag till policy. En policy behöver inte bara innehålla en 

problemrepresentation utan kan även bestå av flera sådana som till och med ställs mot 

varandra och dvs. möjligtvis även motsäger varandra (Bacchi, 2009:4). Med dem resterande 

frågeställningarna inom Bacchis WPR uppmanas det till:  

∙ Reflektion över de underliggande utgångspunkterna i representationen av ”problemet” 

(fråga nummer 2). Då vi tagit fram problemrepresentationen/erna är nästa steg att 

identifiera konceptuella premisser som ligger till grund för specifika 

problemrepresentationer. Vad förutsätts? Vad tas för givet? Vad är inte ifrågasatt? Precis 

som Foucault är vi här intresserade av vad som kan och är möjligt att tänkas kring dessa 

problemrepresentationer. Bacchi tar upp betydelsen av att under läsning och analys ta fram 
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binärer, nyckelkoncept samt kategorier kring problemrepresentationen för att lättare förstå 

vad det är för betydelse given dessa. Exempel på kategorier är invandrare, hemlösa, 

studenter m.fl. och synen på dem och deras roll i problemrepresentationen (Bacchi, 

2009:4-8).  

∙ Noggrann granskning av eventuella luckor eller begränsningar i denna 

problemrepresentation (fråga nummer 3). Här kommer vi in mer på den kritiska aspekten 

av WPR-analysen. Målet inom denna fråga är att få fram diskussionsfrågor och perspektiv 

som tystas ner och förträngs inom den identifierade problemrepresentationen. På vilket 

annat sätt skulle man kunna förstå ”problemet”? 

∙ Medvetenhet kring ifrågasättandet av problemrepresentationen (fråga nummer 4). Inom 

detta sista steg i Bacchis analys är det både viktigt att belysa de medel genom vilka vissa 

problemrepresentationer blir dominerande, men också möjligheten att utmana 

problemrepresentationer som bedöms vara skadliga (Bacchi, 2009: 19). Foucault ställer 

frågorna ”What individuals, what groups or classes have access to a particular kind of 

discourse? How is the relationship institutionalized between the discourse, speakers and 

its destined audience?” (Foucault, 1991:60) som är en viktig del inom detta steg i 

analysen.   

 

Mina frågeställningar för uppsatsens analys bygger på dessa frågor ur Bacchis WPR-

angreppssätt. Dessa frågor ur Bacchis WPR-angreppssätt har alltså fungerat som en grund för 

de frågeställningar som används i min analys av den offentliga debatten. Dessa 

frågeställningar är: Vad problematiseras i integrationsdiskursen? Vilka lösningar presenteras 

och vilka ligger ansvaret på? Vad problematiseras inte inom integrationsdiskursen? 

 

Med Bacchis WPR-analys och dess tankesätt, till skillnad från många andras, innebär policys 

inte regeringens bästa förslag på att lösa ”problem”; det är snarare policys som skapar 

”problemen” genom att de utformas på ett särskilt sätt som påverkar vad som kan och inte kan 

göras, och därmed hur människor lever sina liv. Samhället byggs upp och människor lever på 

specifika sätt beroende på hur och på vilket sätt förslagen är framställda som sedan vidare 

skapar särskild förståelse av ”problem” (Bacchi, 2009:25-27). Dessa problemrepresentationer 

är därför viktiga att analysera. Bacchi menar vidare att en viktig del av analysen av det valda 

materialet är sättet på hur man inkluderar sig själv och sina tankar och åsikter som en del av 
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”materialet” för analysen. Det sätt på vilka problem är konstituerade lockar även fram 

särskilda former av subjektivitet, påverkad av hur vi ser på oss själva och andra (Bacchi, 

2009:19). Därför utgör själv-problematiserande (”reflexivity”) en viktig del av analysen.  

 

 

5   Operationalisering och tillvägagångssätt 

 
För att kunna analysera de texter som studien kommer att omfatta har jag valt att applicera 

Bacchis analysmodell tillsammans med Diaz integrationsteori på de utvalda texterna. Bacchis 

analysmodell har som tidigare nämnts varit vägledande i utformningen av frågorna som 

omfattar en del av Bacchis analysmodell. Tyvärr finns det i denna studie inte tillräckligt med 

utrymme för att ta med alla delar ur Bacchis analysmodell och samtidigt hade det krävts mer 

avsatt tid för att fånga in en bred analys i alla Bacchis frågor. Studien utgår därmed ifrån fråga 

1 (Klargörelse kring problemrepresentationer inom texterna), 2 (Reflektion kring 

utgångspunkterna i problemrepresentationerna) och 3 (Granskning av det oproblematiserade 

och förträngda i problemrepresentationerna). Den sista frågan som jag också tagit med ovan 

är något som också beröras under analyserandets gång och därför har jag valt att ha kvar även 

den med i fortsättningen. Den teoretiska delen, som utgörs av Diaz integrationsteori, används 

i studien som en sorts hjälpmedel i fråga om att förstå inom vilket/vilka områden den 

pågående integrationsdiskursen för respektive tidsperiod har kretsat kring. Efter att ha gått 

igenom problemrepresentationerna och lösningarna tror jag mig kunna få en klarare bild utav 

om och hur integrationsdiskursen pendlat mellan de olika områdena (eller dimensioner som 

Diaz också kallar det) inom hans integrationsmodell. Dock har jag även inom Diaz 

integrationsteori valt att lägga fokus på vissa dimensioner och valt därför bort andra för att jag 

anser att de möjligtvis inte kommer lika mycket till uttryck i min studie. De dimensioner som 

jag väljer att fokusera på är: (1) den strukturella integrationen, (2) politiska integrationen, (3) 

sociala integrationen, (4) boendeintegrationen samt (5) den personliga integrationen. Ur Diaz 

integrationsmodell har jag valt bort den kommunikativa- och den familjära 

integrationsdimensionen. Dessa är självfallet också viktiga och den integrationspolitiska 

diskursen berör säkerligen dessa dimensioner med, men i analysen är jag avgränsad till de fem 

ovannämnda. De centrala av dessa är den strukturella- samt politiska integrationen.  
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Med det konstruktivistiska förhållningssättet, som jag också nämner som ett sätt att utgå ifrån 

i analysen, syftas på påståenden som presenterar sig som självklarheter eller något 

föregivettaget verkar egentligen det som oftast blir det mest intressanta att studera. I 

dokumenten kommer jag att titta på vad för problem och lösningar till dessa som presenteras 

däri för att därmed kunna få en heltäckande bild av hur diskursen kring integration såg ut 

inom respektive område. De problem och lösningar som diskuteras, men framförallt det 

”dolda” bakom diskurserna, är dels det som vidare konstruerar den verklighet vi lever i. Vad 

vi väljer att fokusera på inom diskurserna påverkar vidare sättet på vilket vi exempelvis 

uppfattar problematiken inom integrationen och därmed vilka lösningar och åtgärder vi väljer 

att applicera på problemen.  

Hur går då studien till för att besvara mina frågeställningar?  

 

Steg 1: Det första steget innan analysen påbörjades har varit att göra ett val samt avgränsning 

av diskursen. Hur man avgränsar diskursen och vilken skala man väljer för sin gränsdragning 

avgörs av varje enskild diskursanalys (Börjesson & Palmblad, 2007:16-18). Dels är ett urval 

av material gjort men eftersom jag också är intresserad av att fokusera på förändringar inom 

diskursen har jag dessutom gjort en tidsavgränsning. Mer precist om urvalet av material och 

tid följer längre ner i kapitlet.  

Steg 2: Inom nästa steg är det dags för analysprocessen. I och med att studien är inspirerad av 

Bacchis tillvägagångssätt för analys har jag också valt att utgå ifrån dessa frågeställningar i 

min egen analys. Frågeställningarna betas av i tur och ordning och besvaras genom noggran 

läsning av materialet i kronologisk ordning. Under läsandets gång fokuserar jag i materialet 

på delar som berör insatser/åtgärder/mål (och förslag till dessa), kritik/bedömning av insatser, 

invandrarnas/samhällets/regeringens roll i integrationsarbetet, ansvar samt om och vilka 

värdeladdade begrepp inom diskursen kan tyckas påverka synen på samt integrationen av 

invandrare. För att styrka de problemrepresentationer som plockas ur materialet väljer jag 

dessutom ut relevanta citat till dessa som presenteras intill. Det huvudsakliga målet med 

studien är att få fram övergripande resonemang kring hur integrationsproblematiken 

representerats i diskursen inom denna tidsperiod.  

Efter att ha plockat ut problemrepresentationer som jag tolkat som de huvudsakliga i 

materialet och besvarat frågeställningen kring lösningar och ansvar är nästa steg att gå in på 

den sista frågeställningen. Inom den sista frågeställningen diskuterar jag vidare 
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problemrepresentationerna men i den bemärkelsen att föra fram något som inte är lika 

problematiserat i materialet men som möjligtvis ändå borde varit en del av diskussionen. Här 

är avsikten att titta på vad som ligger dolt inom diskursen samt ifall och vad det är för slags 

problem som inte är uppmärksammat.  

Steg 3: Inom det avslutande steget görs, förutom en slutdiskussion, även en sammanfattning i 

form av en enklare tabell för att bättre kunna få översikt kring 

problemrepresentationer/lösningar samt en klarare bild av diskursens pendlande mellan olika 

Diaz’ områden (dimensioner).  

 

5.1   Urval och avgränsning 
 

5.1.1   Urval och insamling av material  

Det empiriska materialet utgörs av utredningstexter och som enligt Bergström & Boréus 

(2012) oftast är fallet då analysen avser ”statsmaktens syn” eller ”övergripande föreställningar 

i samhället” där det ligger nära till hands att välja statliga utredningstexter eller andra 

liknande dokument (Bergström & Boréus, 2012:382). Med hänsyn till uppsatsens syfte, att 

undersöka hur integration framställs och problematiseras i integrationspolitiska diskursen i 

Sverige, har jag därför valt att titta på en utvald del av det offentliga trycket så som statens 

offentliga utredningar (SOU) samt ett antal utvalda propositioner som är inom kategorin för 

integration. De valda offentliga dokumenten som jag kommer använda mig utav är: 

∙ Proposition 1997/98:16. ”Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till 

integrationspolitik” 

· SOU 2004:049. ”Engagemang, mångfald och integration” 

∙ SOU 2005:41. ”Bortom Vi och Dom- Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering”  

∙ SOU 2006:73. ”Den segregerade integrationen” 

         ∙ Proposition 2009/10:60. ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering-    

egenansvar med professionellt stöd”  
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         ∙ Proposition 2013/14:104. ”Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.”  

 
         ∙ Proposition 2015/16:54. ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” 

 

I samband med dokumentanalys skiljer man på tre slags dokument: primära dokument, 

sekundära dokument samt stöddokument. Primära dokument/källor är den första kända 

versionen av en källa som forskaren har tillgång till (Repstad, 1999:90). Inom denna kategori 

kan vi sortera in SOU, propositioner samt andra vetenskapliga artiklar och avhandlingar. I 

analysen kommer jag även använda mig utav sekundära källor (andrahandskällor) som pekar 

tillbaka på en eller flera primärkällor. Sekundärkällor bygger alltså vidare på själva 

primärkällorna. Här kan man ta upp som exempel tidnings- & debattartiklar.  

De primära källorna har jag valt utifrån just begreppet integration och tagit med de dokument 

som är betydelsfulla för och de som integrationspolitiken i Sverige grundar sig på. Genom att 

analysera SOU och propositioner anser jag att jag kan få ut användbar information kring 

problemrepresentationer och dess innebörd och effekter. Propositioner är förslag från 

regeringen till riksdagen om t.ex. en ny lag, medan SOU är en serie med rapporter, s.k. 

kallade betänkanden från regeringen. SOU är en del av den svenska lagstiftningsprocessen 

och används för att utreda komplicerade frågor för att ta fram lagförslag (regeringen.se). Med 

en kombination av propositioner, där regeringen ligger bakom med t.ex. ett lagförslag, som 

tidigare utretts av en kommitté eller person/er som bland annat är forskare eller andra viktiga 

personer, anser jag att det skapas en mer heltäckande bild kring situationen och de meningar 

som råder i diskursen. Som ett komplement och underlag för analysen kommer jag använda 

mig utav andra källor också samt tidigare forskning. Genom detta tror jag att jag kan få fram 

en god bild över hur diskussionen fördes och ta fram problemrepresentationer inom detta 

område. Att basera en del av en empirisk studie på tidigare forskning samt att själv enbart 

välja ut en del av tidigare forskning till min analys har givetvis sina risker. På detta sätt kan 

vissa perspektiv ytterligare förstärkas (Söderlind, 2009:85). Möjligheten dock att själv 

granska de delar av den valda tidigare forskningen är mycket tidskrävande och små. Jag har 

dock försökt att granska och använda mig utav tillförlitliga källor men är medveten om risken 

att vissa perspektiv kan komma att bli mer förstärkta än andra och att det inte är fullt möjligt 

att formulera en full objektiv analys.  Det är även viktigt i detta sammanhang att nämna att de 

utvalda SOU-dokument och propositioner endast är en del utav de många dokument om 

integration och diskursen kring den och kan inte fånga en alltför exakt och detaljerat syn på 
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integrationsproblematiken. För detta hade det krävts en större undersökning som i sig kräver 

mer tid. Jag anser dock att jag använder mig utav ett bra urval av dokument där jag kan plocka 

ut användbar information utifrån mitt syfte. Det är i detta sammangang såväl viktigt att nämna 

att jag endast kan yttra mig om saker och ting inom ramen av det urval av material jag tagit 

med och med det sagt inget annat utanför mitt eget ramverk.  

 

5.1.2   Avgränsning i tid   
Tidsmässigt fokuserar uppsatsen på utvalda propositioner och utredningar som har vidtagits 

under de senaste 19-20 åren, det vill säga från 1997 och framåt. Att detta tidsperspektiv valts 

beror på att 1997 symboliserar en ny sorts början inom den politiska utvecklingen, vilket 

syftas på övergången från invandrarpolitik till integrationspolitik och därmed inträttandet av 

integrationspolitiken som ett eget politikområde. I integrationspolitiken definierades tydliga 

ambitioner om ett samhälle baserat på den breda mångfalden. Att dessutom titta på de 

kommande åren efter denna lagstiftning är av intresse för att se hur och på vilket sätt 

diskursen utvecklats.  

 

 

6   Analys 

Här nedan presenteras analysen av det utvalda materialet i kronologisk ordning och likaså 

besvaras uppsatsens frågeställningar.  
 

6.1   Proposition 1997/98:16 

”Sverige, framtiden och mångfalden- från invandrarpolitik till integrationspolitik” 
 

Inom denna proposition från den senare delen av 90- talet ser man en satsning på 

integrationsåtgärder i syfte att utveckla ett väl fungerande mångkulturellt och mångetniskt 

blandat Sverige, vilket också tolkas som den centrala problematiseringen i denna proposition. 

De centrala begreppen som kan utläsas här är mångfald, delaktighet och lika rättigheter. En av 

de utgångspunkter för en ny framtida politik lyder ”Samhällets etniska och kulturella 

mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och 
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genomförande på alla samhällsområden och nivåer” (Prop. 1997/98:16:19). 

Problemrepresentation i detta stycke, vilket också genomsyrar hela propositionen, rör frågan 

om (1) den allt mer utökade etniska och kulturella mångfalden i samhället. Konsekvenserna 

av en utökad mångfald i samhället leder vidare till såväl ökat intresse och debatt kring bland 

annat medborgarskap, mänskliga rättigheter och skyldigheter både från statens sida mot de 

nykomna och vise versa. Begreppet ”mångfald” har ersatt begreppet ”mångkultur”, som 

ansågs alltför belastat, och används tillsammans med begreppet ”etnicitet” väldigt flitigt 

genom hela propositionen. Detta byte av begrepp, men även det alltför uppmärksammade 

användningen av sådana värdeladdade begrepp, kan dock bidra till att ändå i många fall 

upprätthålla ett ”vi-och-dom” tänkande och isärhålla de nykomna med resten av samhället, 

vilket kan ledas tillbaka till Westins och Schierups diskussion kring värdeladdade begrepp 

och dess effekter. I denna diskussion menas det att man särskilt riktat uppmärksamheten mot 

kategorin ”invandrare” med olika åtgärder vilket lett till formandet av en negativ bild av 

invandrare. I propositionen nämns bl.a. ”Invandrarpolitiken, tillsammans med den särskilda 

administration som byggt upp för att genomföra den, har [...] på ett olyckligt sätt kommit att 

förstärka en uppdelning av befolkningen i ett ”vi” och ”dom” och därigenom medverkat till 

uppkomsten av det utanförskap som många invandrare och deras barn upplever i det svenska 

samhället” (Prop. 1997/98:16:17-18). Samtidigt som regeringen nu i denna proposition verkar 

ha velat framställa mångfald som ett positivt fenomen och en tillgång för samhället verkar det 

under ett antal uttalanden peka på motsatsen. En av dessa citat som kan ifrågasättas mycket 

lyder ”Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den 

svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtida tillhörigheten i Sverige och 

uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för 

integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung” (Prop. 1997/98:16:24). Detta uttalande 

kan tolkas som att den svenska historian går förlorad i och med ökningen av invånare med 

ursprung i ett annat land. Om vi återkommer tillbaka till diskussionen kring ”vi-och-dom” 

problematiken och dess motverkande kan vi också koppla vidare ett annat citat som även den 

är av betydelse ”Integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkelsen att alla är 

delaktiga och medansvariga i dem och alla måste bidra. Integrationen är inte endast en fråga 

om och för invandrare” (Prop. 1997/98:16:23). Här kan vi utläsa en annan 

problemrepresentation som bygger vidare på utökande av mångfald, och som kan benämnas 

(2) strävan efter delaktighet på alla håll och på alla plan där propositionen går igenom hur 

situationen på olika plan ser ut. I denna proposition påtalas också att den svenska välfärden 

bygger på att alla arbetsföra arbetar och på så sätt bidrar till den samhällsekonomiska 
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utvecklingen. Samtidigt påpekas att ”...idag när många arbetsföra står utanför 

arbetsmarknaden undergrävs välfärden samtidigt som de sociala och ekonomiska klyftorna 

växer i samhället” (Proposition 1997/98:16). Detta stycke kan tolkas som att det finns 

medborgare som skulle kunna vara bidrag till den ekonomiska tillväxten, men som dock inte 

får möjligheten att använda sin kompetens. Denna problemrepresentation kan benämnas som 

(3) förlorad kompetens på arbetsmarknaden.  

 

Denna proposition omfattar många av de områden som Diaz tar upp. Dels ingår mycket i 

propositionen i det som omfattas av den primära integrationen. Mångfald och delaktighet är 

centrala begrepp i propositionen och en stor del utav det som benämns som politisk 

integration. Här kan det kopplas till diskussionen kring allas lika rättigheter, den ”generella 

politiken”, resurser m.m. Den politiska integrationen är dock något som också bestäms 

”socialt” och med detta menas att de sociala nätverkens beskaffenhet har den avgörande 

betydelsen för hur det demokratiska livet kommer att fungera, och förklarar därmed varför 

den sociala integrationen är en viktig oberoende variabel som påverkar den politiska 

integrationen. Propositionen tar samtidigt upp frågor kring arbetsmarknaden och hur man 

snabbt ska integrera invandrare på arbetsmarknaden. Detta är frågor som tillhör den 

strukturella integrationen. Denna strukturella integration påverkar i sig också den politiska 

integrationen och vise versa. Det är dock denna s.k. politiska integrationen som är den 

centrala inom propositionen.  

 

För att lösa dessa presenterade utmaningar inom integrationen presenteras olika lösningar där 

det mest centrala, vilket såväl innebär en stor förändring inom politiken, är det (1) skiftande 

fokus från invandrarpolitik till integrationspolitik. Detta innebär att integrationsprocessen 

lyfts fram i det politiska arbetet istället för att bedriva en politik som inriktas mot särskilda 

åtgärder för invandrare. Betoningen ligger på integrationen som en ömsesidig process som 

förutsätter ett aktivt deltagande av såväl invandrare som av majoritetsbefolkningen. (2) 

Delaktighet på alla plan anses också som en av de centrala lösningarna. Med delaktighet följer 

också individens egna försörjning, frihet, inflytande m.m. Denna delaktighet uppnås med 

påverkan från alla håll och viktigt är såväl att ”...samhället måste öppna sig för mångfalden” 

(Prop. 1997/98:16:31). Detta uttalande är också något som Westin diskuterar i sin forskning 

och menar är av stor betydelse för integrationens utveckling. I propositionen uttalar sig 

regeringen om en integration där allas delaktighet och utveckling i samhället är viktig, men i 
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ett annat stycke motsägs detta genom uttalande om ”...på grund av härkomst eller till följd av 

etniska och kulturella bakgrund riskerar att hamna i en sämre situation än andra... Det är 

således de i vid mening etniska aspekterna och dimensionerna i samhället som 

integrationspolitiken bör ta sikte på” (Prop. 1997/98:16:22). Här talar man dock om en 

särskild grupp som integrationspolitiken bör inrikta sig på. I och med att den centrala frågan 

och problemrepresentationen i denna proposition är (3) mångfald tas denna diskussion upp 

om och om igen genom hela propositionen och regeringen menar att mångfald måste 

återspeglas på alla plan. ”Mångfalden måste återspeglas både i hur politiken formuleras och 

hur den genomförs. Detta är nödvändigt för att trovärdigt kunna hävda att politiken tar sin 

utgångspunkt i alla människors lika värde” (Prop. 1997/98:16:20). Detta uttalande är dock 

väldigt brett och kan utifrån dess formulerande innefatta olika förklaringar på vad exakt 

mångfald ska betyda och hur man ska tolka den. Just p.g.a. dess väldigt breda 

förståelsemöjlighet finner man i propositionen inte några detaljrika och konkreta förklaringar 

eller strategier för hur detta ska gå till och hur det ska uppnås. Med denna diskussion om 

delaktighet och mångfald kommer man också in på (4) språk som en viktig del av dessa. 

Språk är något som binder människor till varandra och ses som en väldigt viktig grundsten i 

arbetet för delaktighet. ”För att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter, fullgöra sina 

skyldigheter och vara likvärdig och medansvarig i samhället behöver alla kunskaper i 

svenska språket” (Prop. 1997/98:16:24). En viktig åtgärd för att komma bort från ”stämpeln” 

som invandrare föreslår även regeringen här att (5) invandrares introduktion i det nya 

samhället ska vara begränsat till två år, vilket anses tillräckligt länge för att anpassa sig till det 

nya samhället. En annan lösning som betonas i propositionen är (6) betoningen av den 

generella politiken som innebär att invandrares livsvillkor och levnadsförhållanden ska på 

samma sätt som resten av befolkningens påverkas genom den generella politiken (Prop. 

1997/98:16:20). ”Med bakgrund bland annat av den kritik som riktats mot invandrarpolitiken 

anser regeringen att det finns skäl att ännu starkare betona den generella politikens 

betydelse” (Prop. 1997/98:16:20).  

 

Inom denna nya integrationpolitik i Sverige med strävan på ”en samhällsgemenskap med 

samhällets mångfald som grund” (Prop. 1997/98:16) finns det inom staten och kommunerna 

en allmän idé och syn på att ett mångfaldsperspektiv bör prägla alla institutioners arbete men 

dock problematiseras inte etnicitetsfrågan och diskussionen kring en ny samhällsordning. 

Mångkulturella politiken kan ha olika betydelse och likaså handla om olika aspekter vilket 
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alltså inte problematiseras mycket i denna proposition. Vad är det man vill uppnå med 

mångfald och hur ser ett samhälle baserat på mångfald ut? Innebörden i diskursen är alltför 

vag och otydlig i fråga om hur myndigheter och organisationer ska jobba med frågan om 

tillvaratagande av mångfald. Det saknas detaljerade vägledning för att påbörja arbetet med 

impleteringen av de mål/uppdrag som anges i propositionen. Denna vaga framställning av den 

nya integrationspolitiken kan riskera i desto svagare arbete på de olika nivåerna och risken 

löper därmed att arbetet forskrider i de gamla banorna.  

En annan diskussion viktig att också belysa inom denna proposition är det skiftande fokus 

från värdeladdade begrepp, så som ”invandrare” men också ”integration”, som kom att 

användas väldigt lite nu i denna proposition till skillnad från tidigare. Nu övergick man till att 

snarare prata om jämlikhetspolitik och mångfald som det centrala begreppet i propositionen. 

Detta skifte i begrepp är i sig ett steg för att motverka den negativa synen inom 

invandrarpolitiska diskursen men samtidigt återstår också andra faktorer som också de 

medverkar i denna ”vi och dom”- uppdelning men som inte problematiseras inom denna 

proposition särskilt mycket. Här syftas främst på diskriminering och utanförskap. 

Diskriminering och utanförskap är viktiga delar i diskussionen om mångfald och nödvändiga 

att också de belysas starkt.  

Såväl något annat som inte heller problematiseras i denna förändring är huruvida 

uppträttandet av en ny myndighet, Integrationsverket, kommer ha effekt på arbetet för 

motverkandet av ”vi-och-dom” tänkandet. Att bilda Integrationsverket kan också innebära en 

risk för motsägandet av intentionen att motverka detta sorts tänkande. Snarare skulle den 

kunna leda till att ytterligare stärka detta faktum och därmed centralisera problemet på detta 

sätt.  

 

6.2   SOU 2004:49 

 ”Engagemang, mångfald och integration” 
 

Inom statens offentliga utredning från 2004 läggs stor fokus på den påtagliga klyfta i politisk 

engagemang mellan invandrare och infödda svenskar. Den bristande politiska integrationen 

förklaras ofta genom skillnader i politiska resurser mellan individer och grupper. ”Ett aktivt 

politiskt engagemang fordrar ett visst mått av resurser, såsom kunskaper om hur politiken 

fungerar, kännedom om de kanaler som finns för att utöva inflytande och hur dessa kan 
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uttnyttjas på bästa sätt” (SOU, 2004:49:13) talar på ett försiktigt sätt om de svårigheter som 

invandrarna kan mötas utav då möjligheterna faktiskt är väldigt små att kunna ha något 

inflytande som nykommen till ett nytt samhälle då man inte besitter några större språkliga och 

allmänt sociala kunskaper om landet. Den centrala problemrepresentationen i denna SOU är 

(1) invandrarnas begränsade delaktighet och påverkan. Har man färre och sämre möjligheter 

till att vara en del av samhället påverkar också människorna i ens tro om sig själva och sin roll 

i samhället. ”För att politiskt deltagande över huvud taget ska te sig meningsfullt krävs en 

grundläggande känsla av att det faktiskt tjänar något till att försöka påverka” (SOU, 

2004:49:14). Samtidigt menas det att rådande förhållanden i praktiken kan utgöra hinder för 

människor med utländsk bakgrund. Diskussionen i denna utredning löper mycket kring frågan 

om rösträtt och konsekvenserna av att utländska medborgarna är de enda vuxna människorna 

som lever i Sverige och som samtidigt har en beskuren rösträtt (SOU 2004:49:23,149-150). 

Det argument mot utländska medborgares rösträtt som präglar diskursen är att denna grupp av 

människor inte anses tillhöra folket och frågan är vilken sorts anknytning till landet det är som 

framstår som rimlig för rätten till politiskt inflytande. Tillhörande problematik här är 

representationsfrågan där möjligheten för aktiva invandrare att komma på ledande poster i 

rikspolitiken är väldigt liten (SOU 2004:49:57). Förebilder och symboliska handlingar är av 

stor demokratisk betydelse för medborgarna. Den skeva representationen bland invandrare 

visar på ojämlik behandling av medborgarna där nästa problemrepresentation benämns och 

utgörs av (2) osäkerhet och brist på förtroende för invandrare. Här diskuteras även hur 

invandrares politiska deltagande påverkas om de behandlas utifrån stereotypa uppfattningar i 

mötet med välfärdspolitiska institutioner (SOU 2004:49:143). Här kan vi följaktligen ha med 

en viktig problemrepresentation med benämningen (3) konsekvenser av stereotypa 

uppfattningar. Om de tidigare årens diskussioner vette åt att försöka motarbeta skillnader 

mellan medborgarna och därmed fokusera på att se samhället som en helhet, verkar politiken 

dock nu vetta åt den s.k. ”erkännande politik” där ”erkännandet” av underrepresenterades 

”annorlundaskap” börjar förespråkas allt mer i olika sammanhang (SOU 2004:49:81).  

I och med att utredningens fokus låg på samhällsmedlemmarnas politiska engagemang och 

makt och inflytande mellan invandrare och infödda, vilket ses som en problematisk punkt, 

diskuteras lösningar också kring dessa. Den centrala uppgiften i arbetet mot problematiken är 

(1) identifieringen av hinder som invandrarna finner i samhället samt hur man ska jobba mot 

diskriminering (SOU 2004:49:11). Misstänkliggörande, särbehandling samt utestängning är 

något som man måste jobba mycket mot, menar författarna. Det är den dåliga bilden av 
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invandrare som också hindrar dessa från att vara delaktiga på många plan i samhället. En 

viktig punkt är att (2) ha med fler invandrare i beslutande organ för att på så sätt sprida 

demokratiska ideal om vidgat inflytande och jämlik fördelning av samhällets fri- och 

rättigheter (SOU 2004:49:82). Med förbättrandet av delaktigheten för invandrare kommer 

man samtidigt även kunna förbättra bilden av dom och motverka bilden av de ”annorlunda” 

samt även skapa ”förebilder” för andra invandrare. Jarstad (SOU 2004:49) diskuterar även 

alternativet med etnisk kvotering som medel för politisk integration. Hon syftar tillbaka till 

Göran Perssons uttalande om att ”utanförskap som skapas genom arbetslösheten och som 

drabbar invandrare i högre grad förstärks av ett politiskt utanförskap” (SOU 2004:49:177). 

Hon menar att avspegling innebär att parlamentet på detta sätt reflekterar samhällets mångfald 

genom också etniska företrädare. Ett såväl närmare samband mellan politiker och väljare 

skapas. Lösningarna inom denna utredning riktar sig i helhet till hela samhället för att klara av 

dessa utmaningar. Utredningen pekar på allt från folkrörelser som fackföreningsrörelsen, 

boendeorganisationerna och idrottsrörelserna som tycks inte bidra tillräckligt till den politiska 

och sociala integrationen av invandrare. Samtidigt måste staten (3) jobba med att motverka 

den sneda representationen och uppmärksamma alla folkrörelser i samhället. Det är inte 

endast krav på invandrarnas organisationer för främjandet av integration, för detta kan ge 

motsatt effekt, utan såväl andra organisationer.   

 

Diskussionen i propositionen och de presenterade problemrepresentationerna utifrån denna 

pekar även här mycket på fokus kring den politiska integrationen ur Diaz integrationsmodell. 

Detta visas genom de väl omdiskuterade faktorerna i utredningen så som politisk 

representation, medborgarskap och rösträtt. Vikten i denna utredningen ligger alltså på att 

diskutera vad det är för slags problem invandrare möter i samhället i fråga om delaktighet och 

påverkan. Man vill visa på hur rådande förhållanden i praktiken kan utgöra större hinder för 

invandrarna. I grunden berör utredningen frågan om diskriminering, dold eller strukturell- 

diskriminering, som är ett stort hinder för invandrare att integreras.Till skillnad från 

propositionen från 1997 som jag diskuterade tidigare fokuserar man på i denna utredning att 

föra djupare diskussioner kring bakomliggande faktorer i integrationsproblematiken, dock på 

fokus på delaktighet och påverkan, och varför de presenterade problemen ser ut som de gör 

istället för att bara presentera dom rakt av. Det är viktigt att förstå hur ett visst problem 

formats och vilka ”drivfaktorer” som ligger bakom dom i fråga om att sedan kunna lösa dom. 

Det som författarna i grunden diskuterar här är förklaringar som är djupt förankrade  i 
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samhället och som är väldigt svåra att motverka och kräver mycket lång tid och engagemang 

för att leda till någon förbättring. Detta är egentligen något som inte problematiseras särskilt 

mycket i utredningen. Hur ska man egentligen jobba med att motverka exempelvis stereotypa 

uppfattningar av ”de andra”? I denna utredning är det också i jämförelse med propositionen 

från 1997 en annorlunda diskussion kring engagemang. Om det tidigare i propositionen 

diskuterades om att alla samhällsaktörer måste vara delaktiga i integrationen, diskuterar man 

här i utredningen snarare om engagemang och delaktighet i form av hur invandrarna ska och 

bör ha större möjligheter att engageras med aktörerna på de olika nivåerna och också vara en 

tillgång.  

 

6.3   SOU 2005:41 

”Bortom Vi och Dom- Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering” 
 

Inom denna utredning fokuserar forskarna kring reproduktionen av etniska klyftor i samhället. 

Den gemensamma ståndpunkt som utläses är argumentationen för ett perspektivskifte i både 

forskningen och debatten om integration. Integrationspolitikens existensberättigande har varit 

en förutsättning utav uppdelningen av ett vi och dom vilket också är en förklaring till 

misslyckandet av denna politik. ”Svenskhet är i stället kopplad till en privilegierad position 

som ger ett självklart företräde i konkurrenssituationer och när det gäller tillgången till 

samhällets materiella och symboliska resurser” (SOU 2005:41:12). Denna 

problemrepresentation talar om (1) den exklusiva och eftersträvansvärda position ”svenskhet” 

framställs som och dess exkluderande effekt av andra som inte tillhör denna ”grupp”. 

Problemet här ligger i att den mångfald som återfinns i samhället inte tas tillvara på ett bra sätt 

och framställs inte som något positivt och som en tillgång, vilket gör att fokus har riktats mot 

den eftersträvande plikten att likna så mycket som möjligt den bild som ”svenskhet” 

framställs som. Problemet i samhället ligger också inom den s.k. diskriminerande ordningen 

som verkar möjliggöras genom institutionernas makt. Den bakomliggande 

problemrepresentationen inom diskriminerings- och därmed också integrationsproblematiken 

ligger såväl i (2) institutionernas obenägenhet att styra i fråga om bekämpning av den allt 

mer normaliserande diskrimineringen eller även formulerat som institutionernas reproduktion 

av diskriminering, ”Det innebär ett utestängande av röster, erfarenheter och perspektiv som 
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kan störa och destabilisera den föreställningsvärld som maktutövande vilar på” (SOU, 

2005:41:16) som visar på att institutioner inte vågar eller vill ändra på den föreskrivna 

tolkningsramen. Denna allt mer normaliserande diskrimineringen på alla samhällshåll utgörs 

till största del av den s.k. (3) dolda diskrimineringen som förhindrar utvecklingen av 

invandrarnas integration i det nya landet och utgör en stor utmaning i bekämpningen av 

denna. Detta kopplas även till problematiken om (4) ojämlika positioner skapade av specifika 

interaktioner som regleras, legimiteras och möjliggörs av diskursiva konstruktioner (SOU, 

2005:41:16). Författarna menar att denna problematik utgörs genom ett väletablerat och 

välartikulerat underskottstänkande som p.g.a. dess fördjupning är svår att ändra på. ”En 

dialektisk relation mellan den politiska makten och den legitimerande vetenskapen har skapat 

en hegemonisk diskurs som förstärks av och förstärker majoritetssamhällets dominans och 

kontroll över maktmedel” (SOU 2005:41:40).  

Utredningens utgångspunkt till lösningarna bakom de integrationspolitiska problemen ligger i 

den komplexa förklaringen som har en djup förankelse både med historien och sedvänjor som 

verkar vara svåra att bryta. Författarna menar att man måste ändra fokus från ”de andra” till 

strukturer och institutionella sammanhang för att få kunskap och mekanismer som 

reproducerar dessa etniska klyftor och ett vi-och-dom ordning (SOU, 2005:41). Den ultimata 

men väldigt svårlösta och komplicerade lösningen är (1) bekämpning av den hierarkiska 

ordningen med särskiljandet mellan de som integrerar och de som ska integreras. Det är den 

diskursiva ordningen som upprätthåller och etablerar de (o) uttalade gränsdragningar mellan 

”vi” och ”dom” och som därför behöver ändras. Grunden till att kunna göra detta är att (2) 

skapa förståelse av strukturell diskriminering och dess koppling till institutionell och 

individuell diskriminering i relation till ett socialt och politiskt artikulerat 

betydelsesammanhang (SOU, 2005:41:10, 116). Detta riktar sig främst till maktutövare och 

deras förståelse av strukturell/institutionell diskriminering. Det påpekas dock också i 

utredningen att denna komplexa problematik måste adressera intersektioner som uppstår 

mellan samhällets strukturer, institutionella praktiker samt individuella handlingar. 

Författarna menar att denna problematik inte endast avgränsar sig till Sverige, utan är såväl en 

europeisk dilemma. Just med bakgrund av problematikens (främst med syfte på 

diskriminering och rasism) fördjupade komplexitet och utbredning (i exempelvis 

parlamentsdebatter, pressen/media, läroböckerna etc.) med en lång historia bakom sig, 

föreligger den stora frågan i hur och på vilket sätt detta skulle kunna uppnås. Detta visar sig 

under flera delar i diskussionen i form av uttalanden som exempelvis: ”Politiska program 
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som syftar till att eliminera skillnaderna mellan ”svenskar” och ”invandrare” är dömda att 

misslyckas”, ”Invandrarskap betecknar ett tillstånd som permanentas över tid och går i arv 

från generation till generation” (SOU, 2005:41:12), ”Trots internationella konventioner 

varigenom regeringar förbinder sig att motverka alla former av diskriminering och rasism 

har dessa blivit högst påtagliga komponenter i samhällets fördelning av materiella och 

symboliska resurser” (SOU, 2005:41:25) vilket syftar till att stämpeln som ”invandrare” är 

nära inpå omöjlig att bli av med och lika så att bli en del av den s.k. ”svenskheten”. För att 

kunna  arbeta mot diskriminering är det viktigaste och nödvändigaste, enligt forskarna, att (3) 

erkänna den dolda diskrimineringen vilket är en förutsättning för att kunna ta fram relevant 

kunskap om diskrimineringsmekanismerna på ett systematiskt sätt och därpå jobba med en 

förändring av dessa (SOU, 2005:41:59,89,109). Det är viktigt med konsekventa, antirasistiska 

elitdiskurser samt ideologier i arbetet mot rasism och diskriminering (SOU 2005:41:132).  

 

Utredningen tar till skillnad från den föregående årets SOU ännu ett steg framåt i 

diskussionen och pekar ut nu också en av de stora grundläggande faktorerna till 

integrationsproblemen som är diskriminering. I utredning diskuteras mycket kring den 

position som ”svenskhet” framställs som och på ett sätt hur många fler rättigheter man antas 

ha som ”svensk” jämfört med att vara en ”invandrare”. Detta kan vi även koppla tillbaka till 

Foucaults mening kring diskurs där han tar upp mycket om vem som får tala och i vilken 

utsträckning detta gäller. En ”vi och dom” uppdelning skapar en sorts maktposition för 

”svenska” som får rätten att tala mer samtidigt som”invandrare” tillskrivs en underordnad 

position i samhället med mindre utrymme för talan. Mycket av denna diskussion i utredningen 

kan också kopplas till den tidigare utredningen från 2004 och de båda tar upp teman som står 

varandra nära. Därför syftar även denna utredning på den politiska integrationen vars 

utveckling förhindras utav den allt mer normaliserande diskrimineringen. Dock kan mycket 

utav detta också kopplas till den sociala integrationen som tar upp relationer och förhållanden 

mellan invandrare och de infödda invånarna. Den sociala integrationen i fråga om 

diskriminering är en mycket viktig del för att invånare också ska lyckas inom den politiska 

integrationen. Precis som utredningen från 2004 tar även denna utredning upp en komplex 

fråga som på ett sätt berör ämnen som står bortom Diaz integrationsmodell och som är något 

djupare än de vanliga integrationsdimensionerna. Här är det utöver de vanliga dimensionerna 

såväl en fråga som har djupa spår i historien och som berör hela Europa. Båda utredningarna 

presenterar väldigt goda resonemang kring problematiken, men som nämnt tidigare 

problematiseras det inte mycket kring hur man ska ta sig an problemet. Snarare verkar 
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komplexiteten vara väldigt djup och svår och tolkas såväl som något som egentligen alltid 

kommer finnas där och är dömt att inte kunna motverkas.  

 

6.4   SOU 2006:73 

”Den segregerade integrationen- Om social sammanhållning och dess hinder” 
 

Denna SOU beskriver integrationspolitikens och integrationsarbetets paradoxala roll för ökad 

segregation och etniska klyftor. Här fortlöper diskussionen kring liknande teman som den i 

SOU 2005:41. Även här kritiseras den allt mer uppenbara synen på integrationsproblem som 

”de andras problem”. I utredningen pekas det ut att”Arbetsmarknaden, den officiella politiken 

och media är bland de viktigaste aktörerna för den ökande marginaliseringen och 

stigmatiseringen” (SOU 2006:73:18) vilket tyder på att integrationens problem är förankrade 

på alla håll i samhället och något som alla bär ansvar för. Utredningen ger flera exempel på 

kopplingen mellan stereotypa uppfattningar om ”olikhet” (etnisk eller kulturell) och 

särbehandling och diskriminering inom praktiskt taget alla samhällsområden. Samtidigt som 

integrationens problem uppmärksammas genom dessa kanaler görs de dock inte på ett 

rättvissande eller korrekt sätt vilket gör att problematiken tenderar till att fokusera på vissa 

aspekter men inte på andra bakomliggande faktorer till problematiken. Den centrala och mest 

uppenbara problemrepresentationen lyder (1) den felaktiga fokusen på integrationspolitiska 

problem. I en annan del menas det att ”Osäkerheten hur man egentligen ska tolka 

diskriminerande mönster ger ofta anledning till fortsatta kartläggningar och utredningar av 

just minoritetsmedlemmarna.” och ”Majoriteten är inte inblandad i orsakskedjan utan 

återfinns istället som goda krafter, förebilder och hjälpare” (SOU 2006:73:214-215). Det 

första citatet talar inte enbart om ”den felaktiga fokusen på integrationspolitiska problemen” 

som jag tog upp som den centrala problemrepresentationen, utan här får man också det 

intrycket att problemet snarare är (2) okunskap kring bemötandet och bekämpningen av 

diskriminerande mönster som anses som en av de största problemen i integrationsprocessen. 

Det andra citatstycket talar om att det är den minoritetsinriktade modellen som dominerar 

dagens tänkande och som blivit det ”normaliserade”, där majoriteten inte ses som en del utav 

den negativa bilden utan snarare något som ”de andra” borde sträva emot.  Utredningen 

kritiserar också att människor tvingas på att bosätta sig i vissa stadsdelar, som oftast 

majoritetsbefolkningen har en negativ syn om vilket bidrar till en fortsatt trög integration av 
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invandrare. Kritiken riktas också på att arbetslöshet och utanförskap bidrar till att det nästan är 

omöjligt att komma in i det svenska samhället (SOU 2006:73:297).  

Denna utredning har också en diskussion som omfattas av den politiska integrationen. Den 

fokuserar på processer och samhällsförhållanden som urskiljer och separerar ut människor 

från samhällets rätts- och trygghetssystem utifrån etniska och rasifierade principer. Förutom 

denna politiska integration diskuteras det även mycket kring förorter och vad dessa 

symboliserar samt vad de har för effekter inte bara för invandrarna själva men också för resten 

av samhället. Det vill säga, det inkluderas också frågor kring boendeintegration men lika så 

den personliga integrationen som kan anses ha koppling till flera av de dimensioner som Diaz 

tar upp. Den personliga integrationen visar på hur nöjd och belåten man är med olika aspekter 

i livet, så som boende och arbete. I utredningen tas problematiken upp gällande att det mer 

och mer tenderar till att de med utomeuropeiskt bakgrund ”andrefieras”, dvs. betraktas som 

främmande, annorlunda och även utan egentlig anknytning eller relation till det svenska 

samhället (SOU, 2006:73:96). Framför allt menar man att detta tankesätt riktas till och med 

mer på människor som kommer från förorterna i Sverige. Denna problematik är bland annat 

en del av diskussionen inom den personliga integrationen.  

 

Den främsta lösningen eller arbetet mot en lösning som kan urtolkas ur denna utredning är i 

stort sett strävan och  (1) Behovet av en ny politik. Författarna menar att denna syn är ett 

resultat av många års forskning, utredningar och kritik som alla egentligen leder till ett och 

samma resonemang. Denna nya politik skulle syfta till att reformera samhällssystemet och 

förverkliga lika möjligheter för alla (SOU 2006:73:19). ”Integrationstänkandet och 

integrationspolitiken har dock inte tagit hänsyn till de historiska processer som har påverkat 

den moderna samhällsordningen” (SOU 2006:73:365), menar Kamali i denna utredning. 

Inom denna nya politik syftas mycket på motverkandet av det homogena nationella ”vi-et”. 

Något annat som uppmärksammas i koppling till detta är såväl (2) inkludering av ett globalt 

perspektiv i lösningen på integrationspolitiska problem. Här syftas det på att fokus måste 

vändas på den nationella nivån lika mycket som den är i behov av det internationella 

perspektivet. Det går alltså i dagens globaliserade värld inte att skilja inrikespolitiken från 

utrikespolitiken, utan politiken är i behov av båda perspektiven i lösningen av 

integrationsproblematiken. Författarna menar att detta självfallet är en långvarig process och 

”ingen illusion av en enkel linjär förändring” (SOU 2006:73:20) utan kräver många 

uppoffringar och framförallt positionsförändringar. Denna process verkar dock väldigt 
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komplex och kan ifrågasättas mycket kring hur mycket makthavarna är beredda att offra och 

riskera, framför allt riskera sina egna positioner. Denna sorts lösningsförslag är ingen enkel 

och därför är det inte heller mycket i denna utredning som säger särskilt djupare kring hur 

man ska påbörja denna process, förutom att den är i behov av alla delar i samhället för att ha 

en möjlighet till att närma sig en förändring i positiv riktning.  

Styrkan och utredningens fokus ligger i denna beskrivning av situationen i de marginaliserade 

och stigmatiserade områdena och den tar upp flera områden så som integrationspolitik, 

mediebilder av stigmatiserade och rasifierade områden och visar genom dessa hur denna 

diskriminering fortlöper inom samhället. Den diskussion som tas upp här är av stor vikt just 

därför att den fokuserar på aspekter och faktorer bakom integrationspolitiska problematiken 

som vanligtvis inte berörs på samma sätt i andra liknande diskurser. Samtidigt presenteras i 

utredning till skillnad från tidigare nya begrepp som inte är lika välbekanta i den svenska 

offentliga och politiska debatten. Exempelvis förs här diskussion kring rasifiering, diskursiva 

konstruktioner, objektiviering och intersektionalitet.  

Utredningen kan ses ha fokus på endast en sida utav den integrationspolitiska problematiken 

men fokuserar man lite djupare tycks arbetet inom utredningen vara en aning ojämn i fråga 

om den ambitionsnivå man får intryck av i början att utredningen kommer ha. Här syftas 

framför allt på vissa av de delar av utredningen som har mindre anknytning och relevans till 

den svenska kontexten, även om de i sig bär en viktig poäng och för en betydande diskussion 

för denna problematik. Samtidigt som denna utredning ger en väldigt bra bas till en ny sorts 

diskussion och som nämnt tidigare något som kanske inte diskuteras på samma sätt inom 

andra diskussioner, tycks utredningen inom vissa delar vara en aning forskningsmässigt 

förenklad och saknar såväl inom vissa delar en djupare samhällsanalys. Här syftas främst på 

de bidrag (exempelvis intervjuundersökningen där en alltför liten grupp ligger till grund för 

den slutsats som dras) där alltför begränsad grund ligger till för de slutsatser som dras för den 

egentligen alltför komplexa diskussionen. Det kan därför inom vissa rapporter tyckas att 

empirin visar på en mer komplex bild av den verklighet inom problematiken än den som vissa 

av de analyser i utredningen ger.  

Något annat som inte problematiseras särskilt väl även inom denna utredning är diskussionen 

kring vad det är exakt som måste förändras för att bättre jämlika sociala villkor ska skapas 

och vara till grund för social jämlikhet. Vidare problematiseras det därför inte heller mer 

konkret vad som måste göras och på vilket sätt. Utredningen tar upp en betydande diskussion 
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kring behovet av en ny politik och det beskrivs bl.a. att förändringar i den generella politikens 

omfördelning av resurser och integrationspolitiken samt institutioners omorganisering krävs, 

men några vidare förslag på mer konkreta tillvägagångssätt presenteras inte.  

 

 

6.5   Proposition 2009/10:60  

”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering- egenansvar med professionellt 

stöd” 

Inom denna proposition ligger vikten på lagändringen som riktar sig på ansvar och insatser 

som ska underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och 

samhällslivet. ”Syftet med etableringsinsatserna är att ge de nyanlända förutsättningar för 

egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet” (Prop. 

2009/10:60).  Denna nya lagändring utförs p.g.a. den hittills alltför långsamma etableringen 

av nyanlända och den likaså allför höga arbetslösheten denna har bidragit till. Här presenteras 

såväl en helt ny form av arbetsgivare i en process som denna. ”En ny aktör –etableringslots – 

ska underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbetslivet.” (Prop. 2009/10:60:1). 

Problemrepresentationen här inom etableringsreformen är alltså i grunden att (1) de tidigare 

målen (framförallt de kopplade till arbete) inom integrationspolitiken inte har realiserats. 

Detta ses bland annat i flera uttalanden som exempelvis ”Trots höga ambitioner i 

kommunernas och myndigheternas måldokument är anknytningen till arbetsmarknaden alltför 

svag under introduktionen” (Prop. 2009/10:60:35). Denna lagförändring, 

etableringsreformen, syftar i denna proposition i att vara en förvaltningsreform. Under flera 

delar uppfattas det att integrationsarbetet inte varit framgångsrik p.g.a. brist på ansvar samt 

otydliga anvisningar kring aktörers ansvar och roll i integrationsprocessen vilket lett till att det 

återfanns obalans i ansvarstagande samt otillräcklig kunskap i vad respektive område har för 

arbetsuppgifter (Prop. 2009/10:60:38-40). En stor skillnad i arbetet ses även mellan de olika 

kommunerna i landet. Problemrepresentationen lyder här (2) Otydlighet i ansvarstagande- 

och ansvarsfördelning mellan aktörerna. En annan problemrepresentationen som också kan 

urtolkas i dokumentet syftar på invandrares ansvar att själva aktivera sig i arbetssökandet.”En 

utgångspunkt för att koppla ersättningen till aktivt deltagande är också att krav bör ställas på 

den nyanlände att, i likhet med andra som står utanför arbetsmarknaden, mer aktivt 

kvalificera sig för att söka arbete”. Ur denna och flera andra liknande uttalanden i 
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propositionen kan man uttolka att det det är möjligtvis invandrares grad av motivation för 

aktivering samt ansvar som ifrågasätts och problematiseras. Detta kan benämnas som (3) brist 

på motivering och ansvar hos invandrarna själva. Detta syn på invandrare som omotiverade 

återfinns i propositionen i form av uttalanden som exempelvis ”Den begränsade möjligheten 

att delta i aktiviteter på deltid ger en stark signal om att det krävs ett aktivt deltagande för att 

få ekonomisk ersättning, precis som i arbetslivet” (Prop. 2009/10:60:65). Genom 

etableringsersättning ställs det på ett sätt samtidigt krav på individerna att aktivera sig och 

hitta sysselsättning/arbete för att fortsätta ha tillgång till ersättning. ”Den innebär också att 

det är den nyanlände själv som måste ta konsekvenserna av att inte vara aktiv. Genom att 

etableringsersättningen inte påverkas av sidoinkomster från arbete upp till ett visst belopp 

lönar det sig för den nyanlände att arbeta vid sidan av deltagande i aktiviteter på heltid” 

(Prop. 2009/10:60:140).  

Denna propositionens fokus ligger på arbetsmarknadsfrågan och sysselsättning för invandrare 

som tillhör den strukturella integrationen i Diaz integrationsmodell. Samtidigt berör 

diskussionen och den presenterade lagändringen i propositionen den kommunikativa 

integrationen som är den första och mest grundläggande förutsättningen för en individ att 

integreras i det nya samhället. Denna kommunikativa integration är samtidigt en viktigt 

förutsättning för att lyckas med den strukturella integrationen.  

De lösningar som presenteras här är, precis som nämnt tidigare i första frågan, i grunden en 

(1) förändring i förvaltningen. Med omstrukturering och ett förtydligande av 

arbetsuppgifterna kring arbetsetablering menar riksdagen att likaså invandrare som själva 

staten kommer tjäna på det. I den nya etableringsreformen är det Arbetsförmedlingen som har 

den centrala rollen och huvudansvaret för att ”...upprätta en individuell plan med insatser för 

att underlätta och påskynda den nyanländes etablering” (Prop. 2009/10:60:151). 

Arbetsförmedlingen anses i jämförelse med Migrationsverket ha mer kunskap kring 

matchning av bosättningen mot möjligheterna på arbetsmarknaden och får därför det ansvaret 

(Prop. 2009/10:60:51). I och med rollskiftet innebär det att kommunerna inte längre ska ha 

samordningsansvar för introduktionen för de som omfattas av den nya lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Dock ges det i propositionen inga direkta 

hänvisningar till själva utökningen av Arbetsförmedlingen och dess arbetsstyrka för att klara 

av dessa uppgifter. Införande av de s.k. etableringslotsarna är också ett nytt sätt att skapa ett 

effektivare och snabbare arbetssökande. Dessa etableringslotsar ska ha uppgift till att vara 

professionellt stöd och dessa ska oftast vara företag eller organisationer (Prop. 2009/10:60:35, 
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). I propositionen konstateras bl.a. att detta är en ”långsiktig investering från samhällets sida 

för att nyanlända ska ges förutsättningar...” (Prop. 2009/10:60:44), vilket inte bara lägger 

tonvikt på hur samhället offras för de nyanländas skull utan ger också ett intryck av hur 

mycket det, just på grund av denna stora investering, förväntas av invandrare att ”lyckas”. 

Detta för med sig (2) krav på mer ansvar. Med etableringsersättningen och kravet för att få 

denna kopplas ersättning med individernas prestationer. I propositionen förklaras det även att 

denna etableringsreform innebär en frihet för individer att med stöd av etableringslotsar 

planera för sin framtid och vara aktiva för att försörja sig (Prop. 2009/10:60:140). 

Etableringsplanen för individen ska helst pågå i två år vilket anses vara tillräckligt för att 

komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Till skillnad från proposition 1997/98:16 som jag tidigare analyserade har betoningen där 

legat på arbete kring integrationen ur ett gemensamt perspektiv där hela samhället är 

involverat för att uppnå bland annat en ömsesidig integration. I denna proposition från 2009 

betonas dock en individuell integrationsprocess där ansvaret till största del ligger på inviden 

själv och likaså kan problemet tolkas som att det kommer från individerna själva som behöver 

ytterligare hjälp på traven för att hitta jobb och detta genom exempelvis matchning mot jobb 

som finns i Sverige etc. Inom propositionen problematiseras dock inte särskilt mycket kring 

strukturella faktorer som t.ex. samhällets ansvar för att förbättra integrationsarbete. En annan 

viktig diskussion som också är viktig att nämna men som saknas inom denna proposition är 

fördelningen av arbeten för individerna eller snarare frågan om vad för slags arbete som 

fördelas till individen. Inom den tidigare forskningen menas det att marginaliseringen inte 

enbart innebär att stå utanför arbetsmarknaden, men också att marginalisering återfinns trots 

innehav av arbete. Här syftas på det ekonomiska perspektivet som i propositionen inte 

diskuteras särskilt mycket utan det påstås starkt att arbete under alla förutsättningar innebär 

lösningen på de nämnda problemen. Det vill säga det problematiseras inte vilka jobb som 

kommer att fördelas, utan främst att de kommer att fördelas. 

 

Något annat som också anses otydligt i propositionen är hur arbetet med etableringslotsar ska 

gå tillväga. Det problematiseras inte alltför djupt om det arbete mellan de redan befintliga 

aktörerna i samhället och vad det är inom samordningen som kan förbättras och förtydligas 

istället. Därför blir också införandet av en ny aktör, etableringslotsar, egentligen en tveksam 

åtgärd och kan på grund av dess otydlighet försvåra processen med arbete för nyanlända. 
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6.6   Proposition 2013/14:104  

”Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.”  

 
Inom denna proposition löper diskussionen vidare kring etableringsplanen som visat sig ha 

brister i vissa punkter, vilket gör att arbetet behöver ytterligare klargöras och preciseras. Det 

centrala som presenteras och diskuteras i propositionen är att nyanlända invandrare som utan 

godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt 

lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Regeringens bedömning lyder 

”Krav bör införas på att en nyanländ med en etableringsplan under vissa förutsättningar ska 

acceptera ett erbjudande om ett arbete” (Prop. 2013/14:104:16). Som tidigare gäller det att 

delta i etableringsinsatserna för att kunna ha rätt till etableringsersättning. Vidare beskrivs det 

att ”Genom detta villkor skapas ett incitament för individen att delta aktivt i 

etableringsinsatserna och uppnå målet med etableringsplanen utan att det drar ut på tiden” 

(Prop. 2013/14:104: ). Den bakomliggande orsaken till dessa förslag verkar i grunden vara att 

insatserna och resultaten av arbetet med etableringsplanen verkar gå långsammare än planerat 

och regeringen tycks vilja snabba på processen. Problemrepresentationen är (1) Långsam 

utveckling på arbetsmarknaden. Genom att på ett sätt införa konsekvenser för nyanlända ifall 

de inte tar emot de erbjudna arbeten anser man kunna snabba på utvecklingen gällande 

arbetslösheten. Inte bara sätter man press på deltagarna genom att uppmärksamma med 

borttagning av ersättning, utan själva etableringsplanen upphör också helt att gälla (Prop. 

2013/14:104:18). Något som dock kritiseras alltför lite är just vad som anses med ”lämpligt” 

arbete samt ”godtagbara” skäl. I brist på förtydligande av dessa begrepp kan problemen ligga i 

att personer tvingas till att acceptera jobb som är mindre kvalificerade. Samtidigt tycks det 

även finnas tvekan till hur man ska bedöma vad som anses vara ”godtagbara” skäl så att det i 

slutändan inte blir avsaknad av individanpassade bedömningar. Något annat som också 

diskuteras i propositionen är större möjligheter till arbete för småbarnsföräldrar också. Det 

påpekas att det oftare är kvinnor än män som är frånvarande på deltid på grund av vård av 

barn, och ur ett jämställdhetsperspektiv bör detta uppmärksammas och förändras. Den 

centrala problemdiskussionen i propositionen utläses som den sega utvecklingen med 

etableringsplan som leder till uttökade krav på nyanlända. Men något som dock kan 

ifrågasättas är påståendet som nämns kort i ett sammanhang och lyder ”Det saknas dock 

säkerställda uppgifter om hur vanligt förekommande det är att nyanlända som deltar i 

etableringsinsatser avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete, liksom orsakerna till detta” 
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(Prop. 2013/14:104:40). I propositionen nämns också att Arbetsförmedlingen uttalat sig om 

att det endast handlar om ett antal personer (Prop. 2013/14:104:40). Detta uttalande leder till 

ett antal funderingar kring kopplingen mellan förekommandet av avvisande av jobbplatser och 

hårdare krav på nyanlända i etableringsplanen. Problemen tycks enligt detta uttalande inte 

vara att nyanlända tackar nej till jobb i någon större problematisk utsträckning även fast man 

får ett intryck av just det i resterande delarna av propositionen. Några andra möjliga 

anledningar kan dock föreligga. 

 

Även inom denna proposition, precis som i den tidigare från 2009, ligger den huvudsakliga 

fokus på frågor som berör den strukturella integrationen i Diaz integrationsmodell med 

strävan efter en snabbare ingång och etablering på arbetsmarknaden. Dessa lagförslag med ett 

ännu tydligare jobbfokus är samtidigt en del av målsättningen att förhindra personer att stanna 

i processen med etableringsplanen istället för att bli självförsörjande (Prop. 2013/14:104:17). 

Detta skulle dessutom kunna innebära minskade kostnader för kommunerna, påpekas det av 

regeringen i propositionen (Prop. 2013/14:104:40). Samtidigt möts detta uttalande av kritiken 

att individer som utestängs från etableringsplanen istället kan bli beroende av ekonomiskt 

bistånd (Prop. 2013/14:104:40).  

 

Lösningarna som presenteras i propositionen är just det nämnda lagförslaget som innebär (1) 

hårdare krav för nyanlända invandrare. Dessa åtaganden som presenteras här gällande 

nyanlända invandrare är hårdare i jämförelse med resterande av gruppen av arbetssökande 

(Prop. 2013/14:104:18-19). Det nya förslaget innebär nya konsekvenser för nyanlända som 

tidigare inte fanns, men som man nu anser behövs. Samtidigt innebär detta att de nyanlända 

på ett sätt blir tvingade till att flytta till andra orter var jobb erbjuds. Utifrån diskussionen 

inom denna proposition ligger ansvaret till största del på den nyanlända själv. 

Arbetsförmedlingen är där till för att vara stöd under processen med etableringsplanen, men 

det är upp till invidividerna själva att anstränga sig för att hitta en arbetsplats, och det också 

inom den angivna tidsramen i etableringsplanen. Med diskussionen angående föräldraledighet 

och möjligheten att bättre kunna kombinera etableringsplanen med föräldraledighet, föreslås 

lösningsförslaget av regeringen att man får lov att förlänga etableringsplanen utöver de 24 

månaderna som är det maximala. Med denna möjlighet anses det kunna vara möjligt att 

kombinera föräldraskap med deltagande i etableringsinsatser (Prop. 2013/14:104:22-23) vilket 

man med detta också tror kan förbättra situationen för både arbetssökande men också med 

hopp om att det sker några framsteg på arbetsmarknaden.  
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Propositionen fokuserar i grunden på att problematisera invandrares utveckling med 

etableringsreformen och huvudsakligen utläses problematiken att komma från invandrarna 

själva som tycks tacka nej till de erbjudna jobben och på så sätt förhindrar utvecklingen med 

etableringsreformen. Precis som nämnt tidigare verkar det dock vara tveksamt till hur stor 

andel det är som tackar nej och påverkar arbetetsprocessen negativt. Ifall det är så att det är en 

avvikande och problembidragande andel som gör det, problematiseras det inte alls i 

propositionen varför det händer att invandrare tackar nej till jobbplatserna. Det är en viktig 

fråga att diskutera och att förstå orsakerna till att individerna tackar nej vilket också är 

grunden till att vidare kunna lösa problemen. Att endast införa en ännu striktare lag som 

innebär att individerna i princip blir tvungna till att tacka ja riskerar man att förskjuta 

problematiken ytterligare och snarare skapa andra svårigheter istället för att försöka lösa de 

befintliga. I denna proposition, lika väl som i den från 2009, problematiseras det heller inte 

kring andra grupper i samhället och arbetslösheten inom dessa. Man får ingen bild utav hur 

situationen inom hela samhället ser ut. Hur ser t.ex. arbetslösheten ut för hela samhället? 

Detta, bland många andra faktorer, påverkar också vilka förutsättningar individerna inom 

etableringsreformen har. Är t.ex. arbetslösheten eller bostadsbristen hög påverkar det också 

invandrares möjligheter att hitta jobbplatser. Att inte problematisera faktorer som dessa tycks 

som att förskjuta problematiken åt en annan inriktning och, precis som bl.a. också Schierup 

och Westin diskuterar, lägga vikten på faktorer som egentligen inte är själva grunden till 

problemen. Exempelvis inom de tidigare statens offentliga utredningar diskuteras mycket 

kring diskriminering och problematiken kring ett ”vi-och-dom” samhälle som man borde 

lägga vikten på och tittar man på denna- och 2009- propositionen är inte dessa frågor alls 

aktuella här. Istället tycks fokus helt riktas på invandrare och peka ut dem som en grupp som 

är i behov av en särskild metod för arbetssökande där inte alls resten av samhällsgrupperna är 

inkluderade och tycks inte alls problematiseras i dessa propositioner.  

 

Kopplat till detta kan man vidare också nämna att fokus inom denna proposition ligger på 

invandrares ansvar, men mycket lite problematiseras de olika aktörernas ansvar och det 

gemensamma arbetet för att förbättra situationen på arbetsmarknaden. Under läsandets gång 

av propositionen får man en uppfattning om att grunden till arbetslösheten ligger på 

invandrare. Exkluderingen av de andra grupperna i propositionen ger en bild av att dessa inte 

är problematiska i någon större benämning utan det är snarare den invandrade gruppen som 

bör problematiseras.  
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6.7   Proposition 2015/16:54  

”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” 

 

I denna proposition riktas fokus på frågan kring ett gemensamt ansvar vid omhändertagande 

av nyanlända invandrare. Den nya lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot och 

hitta bostäder för de nyanlända personerna som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 

anvisar. Bedömningen lyder ”För att förbättra etableringen av nyanlända på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet bör alla kommuner vara med och ta ansvar för 

mottagandet av nyanlända” (Prop. 2015/16:54:6). De tidigare sammanlagda kommunernas 

mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande samt deras anhöriga har ökat kraftigt 

men är långt ifrån tillräckligt (Prop. 2015/16:54:8). Utifrån detta nya förslag verkar det inte 

bara föreligga en otillräcklig etablering av nyanlända utan orsaken är snarare en orättvis eller 

problematisk fördelning av de tidigare nyanlända invandrarna som inte bara har lett till 

svårigheter för de nyanlända, men också för kommunerna själva. Att det tidigare systemet, 

som gick ut på att kommuner frivilligt erbjöd sig att ta emot nyanlända, brister kan även 

uttolkas i uttalanden likt ”Systemet saknar därmed möjlighet att säkerställa att det frivilliga 

mottagandet blir tillräckligt” (Prop. 2015/16:54:8). Här är det återigen en fråga om (1) 

otillräcklig ansvar från olika håll, vilket man kunnat se som ett problem även under de 

tidigare åren. I propositionen påpekas det också att ”...mottagandet huvudsakligen sker i 

kommuner där de nyanländas landsmän bor, och inte nödvändigtvis i kommuner med bäst 

förutsättningar för utbildning eller etablering på arbetsmarknaden” (Prop. 2015/16:54:8-9). 

Här ligger samtidigt undergrävda funderingar kring varför det egentligen händer att 

individerna vänder sig till områden där oftast majoriteten också är invandrare. Även i statens 

offentliga utredning från 2006 som jag tidigare diskuterade tas även denna fråga upp och man 

menar att en av anledningarna till att detta händer är just bristen på tillhörighetskänslan till det 

samhälle man lever i, vilket leder till motreaktioner från invandrarna och däri även beslut om 

att flytta till ett område där man känner större gemenskap och känner sig mindre annorlunda 

(SOU 2006:73:18-19). En integrationspolitik som har en syn på boendesegregation som ett 

”invandrarproblem” riskerar att misslyckas. Vidare vill regeringen förtydliga uppdraget med 

”Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens 

arbetsmarknads-förutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända 

och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen” (Prop. 

2015/16:54:22). Regeringens förslag här är visserligen med avsikt att skapa en rättvisare 
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fördelning utifrån kommunernas kapacitet och möjlighet att ta emot nyanlända invandrare. 

Dock går det inte att undkomma tanken på att även detta för med sig andra synpunkter på 

möjliga svårigheter i processens gång. Detta gällande att vissa kommuner kan visa sig ha fler 

fria bostäder men få arbetsplatser och vice versa. Exempelvis har större kommuner fler jobb 

att erbjuda men brist på bostäder. Risken som detta kan bära med sig är att det kan leda till att 

det ändå är ett antal kommuner som tar emot fler nyanlända än andra vilket kan resultera i en 

oproportionell fördelning.  

 

Den här nya lagändringen i propositionen berör den s.k. boendeintegrationen i Diaz 

integrationsmodell. Propositionen tar huvudsakligen upp de punkter från boendeintegrationen 

som handlar om invandrares boendesituationen och vad de har för förutsättningar. Samtidigt 

berör propositionen inte enbart invandrare utan även kommunerna själva och pekar 

huvudsakligen på en ändring som berör båda deras roll i fortsättningen.  

 

De lösningar som presenteras i propositionen och som jag berör kortfattat ovan utgår ifrån 

behovet av en snabb förändring och (1) större ansvar från kommunernas håll. Rättare sagt 

innebär detta, till skillnad från tidigare, att lagstadga mottagandet så att kommunerna inte kan 

avstå ifrån att ta emot nyanlända invandrare. Detta görs, enligt propositionen, huvudsakligen 

eftersom det förväntas ett kraftigt ökat behov av mottagande av nyanlända baserat på den 

alarmerande situationen i världen (Prop. 2015/16:54:8-9). Samtidigt tycks åtgärderna tas för 

att det inte har rått rättvis fördelning av invandrare mellan kommunerna. Angående frågan om 

vem ansvaret ligger på är det här i huvudsak ansvaret som riktas till kommunerna själva som 

inte längre kan välja frivilligt omfattningen av mottagande.  

 

Det som inte problematiseras i den här propositionen till skillnad från tidigare diskussioner är 

frågan om diskriminering som fortfarande är en viktig faktor i fråga om arbetet kring 

integration. I propositionen nämns kortfattat som nämnt tidigare att många invandrare väljer 

att flytta dit ens landsmän bor. Det är samtidigt av betydelse att titta på faktorerna bakom 

denna pågående situation. Vilka orsaker ligger bakom det att invandrare oftast väljer att flytta 

till områden med fler invandrare? Hur påverkar detta de olika stegen inom 

integrationsprocessen? etc. Att fler kommuner nu får ansvaret att vara med i fördelningen av 

invandrare är en bra åtgärd för att involvera fler att ta ansvar, men i propositionen diskuteras 

det samtidigt inte mycket om t.ex. kunskaper och kommunernas erfarenheter av integration. 

Finns det i hela landet förutsättningar för god integration? Klarar de berörda kommunerna 
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uppgifterna med integration?  Något annat som också inte problematiseras särskilt i 

propositionen är regeringens roll i det nya lagförslaget. Det huvudsakliga ansvaret i 

propositionen ligger på kommuner men mycket lite talas det om regeringens ansvar i denna 

problematik. Här kan regeringens kommunikation med kommunerna i fråga om att förbättra 

asyl- och flyktingmottagandet ifrågasättas. Samtidigt problematiseras och diskuteras inte i 

propositionen kring förslag om sanktioner för de kommuner som inte lever upp till de ställda 

kraven för mottagande av nyanlända i den nya lagstiftningen. 

För att göra en mer översiktlig sammanfattning kring analysen av dessa utredningar och 

propositioner presenteras här nedan en tabell med problemrepresentationer, föreslagna 

lösningar samt den dimension i Diaz’ integrationsmodell som präglar diskursen. 

 

Tabell 1. Presentation av problemrepresentationer, lösningar samt integrationsdimensionerna utifrån 
de analyserade propositionerna och utredningarna.  

Dokument 

(SOU/Prop.) 
Problemrepresentationer Förslag på lösningar Deldimension i 

integrationsmodell

en 

Prop. 1997 ∙ Den utökade etniska och kulturella 
mångfalden i samhället 
∙ Strävan efter delaktighet från alla håll 
och på alla plan 
∙ Förlorad kompetens på 
arbetsmarknaden 

∙ Skiftande fokus från 
invandrarpolitik till 
integrationspolitik 
∙ Delaktighet 
∙ Mångfald 
∙ Språk 
∙ Invandrares introduktion 
∙ Betoning av den generella 
politiken 

Politisk 
integration 
 
Strukturell 
integration 

SOU 2004 ∙ Invandrarnas begränsade delaktighet 
och påverkan 
∙ Osäkerhet och brist på förtroende för 
invandrare 
∙ Konsekvenser av stereotypa 
uppfattningar 

∙ Identifiering av hinder som 
invandrare stötter på 
∙ Fler invandrare i beslutande 
organ 
∙ Motverka den sneda 
representationen och 
uppmärksamma alla 
folkrörelser 

Politisk 
integration 
 

SOU 2005 ∙ Den exklusiva och eftersträvande 
position ”svenskhet” framställs som och 
dess exkluderande effekt av andra icke-
tillhörande denna grupp  
∙ Institutionernas obenägenhet att styra i 
fråga om bekämpning av den allt mer 
normaliserande diskrimineringen 

∙ Bekämpning av den 
hierarkiska ordningen med 
särskiljandet mellan de som 
integrerar och de som ska 
integreras 
∙ Skapa förståelse av strukturell 
diskriminering och dess 
koppling till institutionell och 

Politisk 
integration 
 
Social integration 
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∙ Den dolda diskrimineringen 
∙ Ojämlika positioner skapade av 
specifika interaktioner som regleras, 
legitimeras och möjliggörs av 
diskursiva konstruktioner 
 

individuell diskriminering i 
relation till ett socialt och 
politiskt artikulerat 
betydelsesammanhang 
∙ Erkänna den dolda 
diskrimineringen 

SOU 2006 ∙ Den felaktiga fokusen på 
integrationsproblem 
∙ Okunskap kring bemötandet och 
bekämpningen av diskriminerande 
mönster som anses som en av de största 
problemen i integrationsprocessen 

∙ Behov av en ny politik 
∙ Inkludering av ett globalt 
perspektiv i lösningen på 
integrationspolitiska problem 

Politisk 
integration 
 
Boende 
integration 

SOU 2009 ∙ De tidigare målen (framförallt 
kopplade till arbete) har inte realiserats 
∙ Otydlighet i ansvarstagande- och 
ansvarsfördelning mellan aktörerna 
∙ Brist på motivering och ansvar hos 
invandrarna själva 

∙ Förändring i förvaltningen 
∙ Etableringsreformen 
∙ Krav på mer ansvar  

Strukturell 
integration 
 
(Kommunikativ 
integration) 

Prop. 2013 ∙ Etableringsplanens brister 
∙ Långsam utveckling på 
arbetsmarknaden 

∙ Hårdare krav på deltagande 
invandrare inom 
etableringsplanen  

Strukturell 
integration 

Prop. 2015 ∙ Otillräcklig ansvar från olika håll ∙ Krav på kommunerna att ta 
emot invandrare  mer ansvar 

Boende 
integration 

 

 

 

7   Slutdiskussion 
 

Utifrån min problemställning, syfte samt de tillhörande frågeställningarna om att belysa den 

integrationspolitiska diskursen har jag fokuserat på ett antal dokument som jag anser har 

betydelse och ger en bra bild av vad den integrationspolitiska diskursen innehåller för 

problemrepresentationer under den här tidsperioden. Uppsatsens syfte har varit att analysera 

hur diskursen kring integrationsproblematiken ser ut i den politiska diskursen i Sverige. De 

frågor jag har ämnat att besvara i studien är: Vad problematiseras i integrationsdiskursen? 
Vilka lösningar presenteras och vilka ligger ansvaret på? Vad problematiseras inte inom de 

olika integrationsdiskurserna? 
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Uppsatsen har grundat sig på Carol Bacchis angreppssätt samt José A. Diaz integrationsteori 

och har ett diskursanalytiskt synsätt som är av betydelse för att analysera vad aktörer 

fokuserar på samt det sätt på vilket de uttrycker sig, som är av verklig betydelse för hur 

integrationspolitiken och arbete inom denna utformar sig på alla nivåer samt hur samhället 

uppfattar integration och invandrare. Språket är något som speglar verkligheten såväl som den 

också är en social handling.  

Min analys visar på att det under denna tidsperiod varit ett antal teman som präglat den 

integrationspolitiska diskursen. Under denna tidsperiod, dvs. mellan åren,  har det i dessa 

dokument framgått att det i den integrationspolitiska diskursen har skett vissa förändringar i 

fråga om vad som beskrivs som integrationens främsta problematik. Jag kommer här under gå 

igenom kortfattat vad analysen visat för att sammanfatta allting.  

Det svenska samhället har under 1990-talet genomgått en ekonomisk strukturomvandling på 

grund av att nya mönster präglade samhället och Sverige mötte svårigheter och förändringar i 

samhället som tidigare inte hade funnits. Dessa nya mönster visade sig i fråga om bland annat 

arbetslöshet, marginalisering och diskriminering. I samband med den ekonomiska krisen i 

Sverige blev det också mer märkbart att invandrare låg sämre till på arbetsmarknaden och 

oron om den pågående samhällsutvecklingen blev allt större (Migrationsinfo för alla, 

2015:22). Denna allt mer kulturella och etniskt blandade samhället behövde därför med detta 

en förändring i form av nya och mer klargörande tillvägagångssätt för att kunna möta de nya 

utmaningarna. Detta ser man i propositionen som formulerade den nya integrationspolitiken i 

Sverige under 1997/1998. Här visas en strävan efter en samhällsgemenskap med samhällets 

mångfald som grund. Problemrepresentationen inom denna proposition är sammanfattningsvis 

den förändring som samhället möter där man nu behöver konkretisera och förändra områden 

som tidigare ansetts brista. Propositionen tar upp frågor som bl.a. berör den politiska- och 

strukturella integrationen. För att klara de utmaningar samhället stod inför ansåg man att det 

krävdes större gemenskap och fokus låg på de processer, så som språk och introduktion, som 

skulle påskynda invandrares väg till arbetsmarknaden.  

I statens offentliga utredningar från 2004, 2005 och 2006 kretsar dock fokus starkt på 

invandrares begränsade delaktighet i samhället och den dolda diskriminering som pekas ut 

som en av de största anledningarna till denna rådande situation. Samtidigt kritiseras mycket 

politiken och aktörerna för att vara en del av denna dolda diskriminering. Utredningarna pekar 

på att någon större förändring inom integrationspolitiken sedan 1997 /1998 inte har skett. 
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Kritiken pekar också på att den införda integrationspolitiken från sena 90-talet visar på att 

politiken till stora delar bestått av säråtgärder istället för motverkandet av dessa. Författarna 

enas om att integrationsarbetet såväl som ansvarsfördelningen kring denna behöver istället 

konkretiseras och mer kortsiktiga insatser behöver sättas in för att påskynda 

måluppfyllelserna. Författarna menar att fokus behöver riktas in mer på strukturella och 

institutionella faktorer som varit bidragande till denna misslyckade integration och en 

förbättring inom dessa krävs. Här tar författarna upp problematiken kring det rådande ”vi och 

dom”- läget som förhindrar invandrare att känna sig som en del av samhället. 

Integrationspolitiken har i många kommuner organiserats med målet att ”integrera 

invandrarna” vilket dock resulterat i framväxten av ännu starkare segregation i samhället och 

pågående större brister inom integrationspolitiken. Under denna tidsperiod har fokus kommit 

att hamna mycket på begreppet utanförskap och dess effekter på integration.  

Inom propositionen från 2009 är fokus inriktat på arbetsmarknad och en ny förändring i 

förvaltningen vars mål är att få invandrare snabbare ut på arbetsmarknaden. Denna, precis 

som de nästkommande utredningarna i min analys, visar på strävan efter en ny 

ansvarsfördelning. I utredningen visas att arbete nu ämnar att inriktas på de brister som 

tidigare har redovisats. Ett system för effektivare mottagande och introduktion för nyanlända 

invandrare införs samtidigt som arbete med etableringsplanen startar. Inom propositionen från 

2013 ser man en ännu striktare lag gällande etableringsplanen med målet att få in fler 

invandrare på arbetsplatser. Inom dessa två propositioner återfinns inga större diskussioner 

kring diskriminering i den mängd som man kunde utläsa i de tre utredningarna under 2004-

2006.  

Den sista propositionen (2015) i analysen visar på ”akuta” åtgärder där kommuner får ännu 

mer ansvar i fråga om mottagande av nyanlända invandrare. Detta ses som en del utav de 

åtgärder som är nödvändiga efter det stora asyl- och flyktingmottagandet under det senaste 

året. Även här riktas fokus på förbättringar kring ansvarsfördelningen mellan kommunerna 

och aktörerna. Den annars omtalade diskriminerings-frågan tas inte upp här heller. Både 

propositionen från 2009 och 2013 såväl som denna från 2015 visar på en politik som enbart är 

inriktad på åtgärder för invandrare där resten av samhället inte diskuteras. Detta är något som 

annars problematiseras av forskare som menar på att en politik endast förd för- istället för 

med invandrare skapar en uppdelning i samhället och bidrar till att peka ut invandrare som 

den problematiska gruppen. Varken i propositionen från 2013 och propositionen från 2015 får 

man en bild utav hela samhällets läge och hur de andra grupperna i samhället bedöms. 
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Gällande Diaz integrationsteori och dess dimensioner har analysen visat att propositionen från 

1997 med starten på den s.k. integrationspolitiken vette mest åt det som Diaz kallar som den 

politiska integrationen. Den nya integrationspolitiken avsågs att bli en politik för hela 

Sveriges befolkning där integration ansvaras av alla medborgare. I propositionen pekas också 

ut de grundläggande värdena för den nya integrationspolitiken som innebär lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund som är en del av 

den politiska integrationen.  

Den senare delen av tidsperioden, som i analysen omfattas av statens offentliga utredningar 

från 2004, 2005 och 2006 visar på en mer djupgående diskussion kring orsakerna av 

integrationspolitikens problematik. Tidsperioden präglas som mest utav den sociala 

integrationen som bestämmer till största delen vilka faktiska politiska rättigheter (politisk 

integration) som ingår i en viss politisk gemenskap. Den sociala integration benäms av det 

förhållandet mellan invandrare och de infödda i samhället och hävdas ha en avgörande 

betydelse för hur det demokratiska livet kommer att fungera. Givetvis präglas denna 

tidsperiod också av diskursen kring den politiska integrationen, exemplevis när det kommer 

till rösträtt, politisk engagemang m.m. 

Propositionen från 2009, 2013 och 2015 tar till största del upp det som benämns av Diaz som 

den strukturella samt boendeintegrationen. Diskussionens djup består dock också av frågor 

kring den politiska integrationen, exempelvis vilka rättigheter invandrare har vid 

arbetssökande samt boende i jämförelse med andra medborgare.  

Den integrationspolitik i Sverige som finns idag visar på många fördelar, som exempelvis 

allas lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund, men samtidigt visar politiken på en 

rad svagheter, eller utmaningar. Flera av dessa har jag berört i min analys. Det mönster, eller 

som jag också kan benämna som de huvudsakliga problemrepresentationerna, under hela 

denna tidsperiod i analysen är präglandet av diskussionen kring integrationspolitikens 

otydliga mål och otillräckliga ansvarsfördelning som återkommer under hela tidsperioden. De 

nuvarande målen och arbetssättet verkar leda till mer segregation, diskriminering samt ett s.k. 

”vi och dom”- samhälle vilket som måste ändras på. Man menar att det etablerade begreppet 

”invandrare” är en kategori som har ihopklumpat alla människor med olika bakgrund och 

egenskaper vilket har lett vidare till skapandet av ett ”dom” som skiljer sig från ”oss” resten. 

Arbetet kring integration har beskrivits som en ömsesidig process där samhället spelar en 

viktig roll, samtidigt som ansvaret förflyttats under åren mer och mer åt individen själv. 
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Analysen pekar i grunden på att den grundade generella invandrarpolitikens mål endast kan 

förverkligas om och då man lyckas med de organisatoriska, sociala, ekonomiska samt 

politiska samhällsproblemen. I grunden för att lyckas krävs det en djupgående analys kring de 

riktiga orsakerna bakom integrationspolitikens problem för att därpå kunna jobba med 

motverkandet av dessa.  

 

7.1   Bidrag till framtida forskning 

Läsandet och analyserandet av dessa propositioner och utredningar visar samtidigt, trots de 

många positiva sidor av det integrationspolitiska arbetet, på en rad olika utmaningar och 

brister som förhindrar utvecklingen av integrationen i Sverige. I takt med att dagens aktuella 

integrationspolitiska debatt är denna analys av betydelse och anses som ett bidrag i detta 

väldigt aktuella område. Att förstå de bakomliggande orsakerna till integrationens svårigheter 

hjälper oss på traven i arbetet mot en förbättring inom denna. För den framtida forskningen 

vore det intressant att ytterligare fördjupa sig i den förändring som skett i 

integrationspolitikens diskurs. Det vore även intressant att enbart jämföra 90-talet med dagens 

situation och se på de åtgärder och insatser som sattes in då jämfört med idag. Vad det är för 

förändring vi kan se med dåtidens invandrare jämfört med dagens samt huruvida 90-talets 

invandrare anses ha lyckats väl i det svenska samhället. Vad kan vi lära oss från dem 

åtgärderna och insatserna inför framtida integrationsarbete?  
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