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Abstract 

This thesis is a qualitative study of a new law that was applied in December 2010. The law is 

called lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, and is meant to help 

newly arrived immigrants that come to Sweden to establish themselves in the Swedish 

society. The aim of the study is to see what discourses the Swedish government produces as a 

result of this new law. Interesting for the study is to see what happens in the implementation 

stage at a local level, in this case in the municipality of Örnsköldsvik.  

Theoretically and methodologically I emanate from critical discourse theory and institutional 

theory. Previous research about the production of knowledge and power that originate from a 

post colonial theory is central throughout the study.  

The key findings are that the discourses that are being produced as a result of this new law 

build much on previous discourses within the field of integration policy. The main discourses 

that are being produced and reproduced are a care providing discourse, a market discourse and 

a state controlling discourse. A momentous problem is however the presumption of “Us and 

Them” which is connected to institutional structures and leads to an unequal power relation-

ship.  

Key words: critical discourse, integration, integration policy, discourses, immigrants, power, 

knowledge, care providing discourse, a market discourse, state controlling discourse 
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1. Inledning 
Svensk integrationspolitik har tagit olika riktningar under årens lopp och i december 2010 trä-

dde den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i kraft. I stora drag 

innebär detta att det blir ett tydligare statligt ansvar då Arbetsförmedlingen tar över det största 

arbetet från kommunerna när det gäller samordnandet av etableringsinsatser. Målet med den 

nya lagen är att den nyanlände snabbt ska komma ut i arbete och som ett stöd i denna process 

finns den nya aktören etableringslotsen som ska hjälpa den nyanlände med arbetsrelaterade 

frågor, men också i sociala frågor. I den här uppsatsen vill jag undersöka vilka diskurser 

regeringen producerar i frågan ”hur vi ska introducera nyanlända flyktingar i det svenska 

samhället”. Detta kommer jag att göra genom en analys av den kommunikativa händelsen: 

den nya lagen och tillhörande förordningar. För att identifiera de diskurser regeringen 

producerar kommer jag att analysera lagens text och hur den konsumeras och implementeras, 

alltså vad som sker i den diskursiva praktiken på lokal nivå. Den lokala nivån är i denna und-

ersökning Örnsköldsviks kommun och analysunderlaget utgörs av intervjuer med re-

presentanter för olika yrkesgrupper. Anledningen till att studien är koncentrerad till 

Örnsköldsvik är för att denna uppsats bygger på ett uppdrag från Örnsköldsviks kommun.  

1.2 Bakgrund 

Jag har intresserat mig för ämnet integration och har följt debatter och analyser kring be-

greppet. Tidigare forskning har visat att den svenska integrationspolitiken under en lång tid 

har drabbats av ett glapp mellan teori och praktik. Lena Södergran (2000) skriver i sin 

avhandling Svensk Invandrar- och Integrationspolitik, att tanken är att integrationssatsningar 

ska vara en process i vilken minoritetsgrupper inlemmas i majoritetssamhället samtidigt som 

dessa minoritetsgruppers kulturella drag och språk får vara kvar och där integrationspolitiken 

ska anpassa sig efter befolkningens skilda behov (ibid:22). Praktiken har dock resulterat i att 

de nyanlända har pekats ut som kulturellt problematiska och de integrationspolitiska 

åtgärderna har därmed inriktat sig på att minska individens ”avvikande” istället för att göra 

strukturella förändringar (ibid:20, 23). De politiska åtgärder som utövats handlar snarare om 

introduktion till det svenska samhället.  

Åsikter om hur man bör introducera nyanlända flyktingar och invandrade människor har 

ändrats över tid (se även avsnittet om tidigare forskning). Den borgerliga regeringen 2006-

2010 ansåg att Sverige behövde en ny lagstiftning om vilka introduktionsstrategier man bör 

förhålla sig till. I över tjugo år har kommunerna haft huvudansvaret för att bidra till den 
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nyanländes etablering i samhället vilket har inneburit att de har ansvarat för att de nyanlända 

får samhällsinformation, får lära sig det svenska språket, får kontakter med arbetsmarknaden 

och att barnen får rätt omsorg och gå i skola. I juli 2007 blev det Migrationsverkets och 

länsstyrelsernas uppgift att se till att kommunerna hade tillräkligt med resurser för att ta emot 

flyktingar (Regeringen). Den första december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare i kraft. I proposition 2009/10:60 står det att anledningarna för 

reformen är att man vill öka likvärdigheten, att ”med ett samlat statligt ansvar minskar 

skillnaderna i förutsättningar att erbjuda goda etableringsinsatser mellan kommunerna.” 

(Prop. 2009/10:60, 36). Man ansåg även att den tidigare introduktionen hade brister i sitt 

innehåll, att tiden för en nyanländ att komma ut i arbete är alldeles för lång och att man därför 

bör ha ett arbetsmarknadsperspektiv från dag ett och föra en politik som ger starkare 

incitament att jobba. Ökad egenmakt och valfrihet för individen samt ”lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Prop. 

2009/10:60, 25) betonas.  

Arbetsförmedlingen beskriver kortfattat den nya lagen så här: ”Med förändrad och förtydligad 

ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för 

individen och en ny aktör – etableringslotsen – ska nyanlända ges bättre förutsättningar att så 

snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Lagen ger 

Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna.” (Arbetsförmed-

lingen). Att det finns ett reformbehov menar regeringen är tydligt då de säger att: 

Ett stort problem är att många nyanlända aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Utdragna 

etableringsperioder är destruktiva och passiviserande och riskerar att leda till 

bidragsberoende. Det råder stor samsyn mellan forskare och praktiker om vikten av att 

insatser sätts in tidigt och med en tydlig arbetsmarknadsinriktning för att situationen ska 

förbättras. En bättre och effektivare etablering för nyanlända är därför en viktig del i 

regeringens politik för att minska utanförskapet (Prop. 2009/10:60, 25).  

Regeringen säger att en av deras främsta uppgifter är att minska utanförskapet och att svensk 

integrationspolitik ska arbeta för det målet. Man är medveten om att strukturella satsningar på 

arbetsmarknaden för att skapa fler jobb är avgörande för att utbud och efterfrågan ska matcha. 

Regeringen menar att de aktivt har arbetat med reformer som ska göra detta möjligt och säger 

att: 

De generella reformerna för att öka utbudet av arbetskraft utgör en central del i 

genomförandet av regeringens integrationspolitik. Regeringen har de senaste åren 

genomfört ett flertal strukturreformer som syftar till ett ökat arbetsutbud genom stärkta 
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incitament att arbeta. Samtidigt har regeringen infört åtgärder som syftar till att stimulera 

efterfrågan bland grupper som står längre från arbetsmarknaden (Prop. 2009/10:60, 24).  

1.3 Problemformulering 

Det är intressant att se hur vi förhåller oss till introducering av nyanlända flyktingar i Sverige 

och vad vi vill uppnå med detta förhållningssätt av den anledningen att det säger mycket om 

vilka värden vi prioriterar och vill värna om. Dessa strategier bör inte ses som endast lagar 

och förordningar som ska följas utan man ska även tänka på hur de speglar ideologier, 

värderingar och värden om ett speciellt område. Utgångspunkten för denna undersökning är 

att vad man anser vara sant och riktigt är inte oberoende fakta om hur världen fungerar, utan 

bygger på socialt skapade antaganden. Dessa antaganden om hur världen fungerar kallas 

diskurser. Dessa sociala värderingar måste förstås i relation till den sociala kontext vari de 

existerar. Människan skapar det samhället hon lever i samtidigt som samhället formar män-

niskan. För att förstå hur de sociala värden och värderingar som existerar skapas och fungerar 

så är ett diskursanalytiskt angreppssätt lämpligt att använda sig av. Fredrik Barth förklarar 

diskurs som ”en process vilket speglar en förmedling av kunskap, makt och sociala relationer 

– ett system som kan producera utsagor kring dem som ingå i det” (Barth, 1993:173 se 

Neumann, 2003:17), en diskurs är således ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2009:7). Dessa föreställningar blir ofta så självklara att vi inte 

reagerar över dess existens eller funderar över vilka underliggande värderingar som kan 

berätta mer om det samhälle vi lever i. Historiskt sett och idag har man gjort och gör skillnad 

på olika kulturella grupper där föreställningen om att ett visst levnadssätt är överlägset ett 

annat. Detta har varit speciellt tydligt igenom Europas och västvärldens kolonialisering av den 

övriga världen (Loomba, 2005:16). Lagen kommer att påverka samhället i stort, de flyktingar 

som kommer i direktkontakt med den och de människor som aktivt jobbar utifrån och 

implementerar den nya lagen. Då de människor som tolkar lagen och ”sätter den i praktik” har 

en avgörande roll för dess genomslagskraft, kommer jag också att fokusera på hur re-

presentanter från olika yrkesgrupper tolkar och uppfattar etableringsreformen.  

1.4 Syfte och övergipande frågeställningar 

Syftet med denna uppsats att undersöka vilka diskurser som produceras/reproduceras genom 

regeringens reform om etablering av nyanlända flyktingar i Sverige.  
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Mer generellt vill jag ta reda på vilken linje den borgerliga regeringen ger uttryck för och hur 

denna uppfattas av de som aktivt jobbar med den. Vilken diskurs är det som regeringen pro-

ducerar och hur ser den diskursiva praktiken ut; vad lyfts fram som väsentligt och vad anser 

man vara mindre viktigt? Hur arbetar man efter den nya lagen i Örnsköldsvik och hur tänker 

de yrkesgrupper som direkt jobbar med implementeringen av lagen kring sitt uppdrag? Vad 

händer när personer som ska arbeta utifrån lagen och dess förordningar konsumerar texten och 

omsätter den till praktik? På vilket sätt genomsyras diskursen av makt och hur upprätthålls 

den? Vad kan man tänka att denna diskurs och praktik får för konsekvenser ur ett större 

samhälleligt perspektiv? Jag har många frågor som rör den svenska integrationsstrategin men 

centralt i denna uppsats är att se vilken diskurs den borgerliga regeringen skapar och vad som 

händer i den diskursiva praktiken. Detta kommer jag att göra genom en diskursanalys av den 

nya lagen och dess förordningar samt av intervjuer med representanter fån olika yrkesgrupper 

som konkret jobbar efter lagen i Örnsköldsviks kommun. Min förhoppning med denna 

uppsats och undersökning av den nya lagen är att jag ska finna tecken av ”sprickor i muren” 

genom att nya diskurser skapas i den integrationspolitiska diskursordningen.  

1.5 Tidigare forskning  

Frågan om hur man bör integrera nyanlända flyktingar och invandrare och vad olika 

förhållningssätt kan få för konsekvenser har ökat i intresse för politiker och samhällsforskare 

över tid. I denna del presenterar jag fyra temaområden som ligger som grund för min senare 

analys. Dessa teman behandlar skillnad och likheter i politiska integreringsstrategier mellan 

vänster- och högerregeringar, kommunalt flyktingmottagande, strukturell diskriminering samt 

forskningsområden inom postkolonialism som rör kunskapsproduktion och makt.   

1.5.1 Olika politiska strategier 

Lena Södergran (2000) beskriver i inledningen av sin avhandling hur de svenska integrations-

strategierna under 80-talet föreföll sig fokusera på omhändertagande av nyanlända flyktingar 

och invandrare.  Integrationspolitiken hade som mål att utöka civila, sociala och politiska rätt-

igheter vilket man också gjorde. Däremot så gjordes det med en inställning att staten skulle 

styra den invandrades handlingsramar och strategin förstärkte den redan inneboende bilden av 

”den andre” som handlingsbegränsad och resurssvag (ibid:12–13). Statsvetaren Sara Land-

erholm (2009) jämför i sin uppsats Integration – på lika villkor?, hur den officiella svenska 

tolkningen av integration ser ut utifrån maktrelationer mellan majoritets – och minoritets-

grupper och vilken ideologisk hemvist olika regeringar har haft. Studien har fokuserat på 
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perioden 1991 till 2008 (ibid:2) och avslöjar att man kan se vissa skillnader mellan social-

demokratiska och moderata regeringar men att dessa blir färre över tid då den inte-

grationspolitiska inställningen blir allt mer lik och ideologiskt överskridande. Centralt är indi-

videns delaktighet i samhället och ett eget ansvarstagande, vilket tydligast har visats i de 

borgerliga regeringarna då egenmakt och individuellt ansvar betonas och individuella presta-

tioner ska uppmuntras genom belöningssystem (Landerholm, 2009:28). Båda parter ser dock 

att ett fundamentalt hinder till individers delaktighet och en lyckad integrering är att det 

existerar strukturell diskriminering och främlingsfientlighet (ibid:26). 

I Landerholms uppsats beskrivs hur de ”tidigare regeringarna” såg på utanförskap som både 

ofrivillig och frivillig i form av gruppbildning och egenförvållad segregation. De ”senare 

regeringarna” menade att utanförskap skulle förstås som ett problem i sig och att det inte på 

grund av kulturella skillnader utan på grund av strukturella ojämlikheter (ibid:26). Flyktingars 

skyldigheter i samhället får fokus först hos den socialdemokratiska regeringen 1998-2002 

vilket vilar på antagandet att integration endast kan existera om alla i samhället har en gem-

ensam värdegrund. Betoning på flyktingens rättigheter och skyldigheter, egenmakt och 

individuellt ansvar bli de nya slagorden oavsett regering. Över tid byts tolerans ut mot respekt 

vilket ska gynna det mångkulturella idealet och främja intern och extern inkludering av 

minoritetsgrupperna i samhället. Tanken är att ömsesidig respekt ska sudda ut ojämnlika 

maktförhållanden vilket är nödvändigt för att den strukturella diskrimineringen ska kunna 

bekämpas (ibid:27). 

1.5.2 Kommunalt flyktingmottagande  

Sociologen Abdul Kadhim (2000) skriver i sin avhandling Svenskt kommunalt flykting-

mottagande, Politik och implementering, att de policybeslut som riskdag och regering fattar 

ofta kan vara tvetydiga. Avsikten kan vara mer eller mindre uttalad eller medveten men är 

tänkt att ge berörda myndigheter och aktörer utrymme att anpassa innehållet efter de lokala 

förhållanden som råder (ibid:67). En oklarhet i lagen kan bero på att ett beslut sällan tas av 

endast ett parti. Det föreligger oftast en politisk diskussion med kompromisslösningar bakom 

det färdiga beslutet. Kadhim menar att vissa forskare anser det nödvändigt med vaga mål 

inom socialpolitiken då beslutsfattandet förs närmare medborgarna och implementeringen blir 

mer effektiv. En vagt formulerad lag har en större möjlighet att finnas kvar länge oavsett re-

gering och det finns istället möjlighet att utforma innehållet efter vad som passar den lokala 

nivån (ibid:68). Vaga mål kan dock leda till konflikter och skilda meningar får utrymme att 



10 

 

styra vid implementeringsfasen vilket också kan påverka chanserna för en lyckad implemen-

tering. En precist och noggrant utformad lag kan göra det lättare att kontrollera och följa upp 

dess påverkan och resultat. Det svenska flyktingmottagandet har genom tiderna haft problem 

med avsaknaden av tydliga kriterier och mål (ibid:69–70). Det har också visat sig svårt att 

omsätta generella invandrarpolitiska mål till tillämpad politik. Speciellt problematiskt kan det 

bli om det på ett lokalt plan är många olika aktörer och intressenter som ska samverka 

(ibid:37). Kadhim skriver att ”En ändamålsenlig och genomgripande integrationsverksamhet, 

präglad av långsiktighet och helhetssyn, samt effektivitet, förutsätter en koordinering, samord-

ning och samverkan, vad avser resurser och insatser mellan skilda aktörer, statliga och 

kommunala, offentliga och privata, förvaltningsmässiga och ideella” (ibid:76). För att aktör-

erna ska kunna ha ett lyckat samarbete så krävs det att man jobbar utifrån gemensamma mål-

sättningar och där samarbetet är väl planerat och samordnat (ibid:76).  

1.5.3 Postkolonialism  

Forskning om de postkoloniala teorierna förklarar en historiegång av ojämnlika makt-

förhållanden som har påverkat hur dagens ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden 

ser ut. Postkolonialismen som begrepp har och kan användas som analytiskt redskap, som 

teori och som politisk handling. Begreppet är alltså väldigt heterogent. Ania Loomba (2005) 

definierar kolonialism ”som erövringen av och kontrollen över andra människors land och 

tillgångar” (ibid:24). Även om kolonialism alltid har existerat så är det den europeiska 

kolonialismen som har lämnat flest synliga spår i dagens samhälle. Denna nya tid efter 

kolonialtiden kallar många för en postkolonial tid. Vissa anser att prefixet post betyder efter 

och att vi därför lever i en tid där vi inte längre kolonialiserar. Andra menar att post betyder 

överskridande och att vi snarare befinner oss i en tid där det koloniala inte helt har lämnat oss. 

I dag talar man istället om en nykolonialism eftersom den koloniala tidens ojämlikheter fort-

farande är synliga och vissa (läs väst) fortfarande upprätthåller och försätter andra nationer i 

ett kulturellt och ekonomiskt beroende där man låter en viss politik genomtränga andra polit-

iska system (ibid:28). Idén om att det existerar ett ”Vi och Dem” har länge funnits men fick 

sin slagkraft under den europeiska kolonialtiden och produktionen av ett subjekt-objekt-

förhållande där man gjorde diskursiva skillnader mellan olika raser (Loomba, 2005:16, 71-72, 

75). Subjektet inom detta område har en ställning att betrakta och uttala sig om objektet vilket 

är föremålet som satsens handling är riktad mot (Bonniers Svenska Ordbok, Uppl. 9. 

2006:408). Subjektet står i överlägsen maktposition då det tar sig rätten att uttala sig om 

objektets egenskaper då denna ”förvrängs en subjektsposition varifrån de kan föra sin egen 
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talan” (De Los Reyes & Kamali, 2005:18). Subjektet utgår från sig själv som idealet och 

objektet jämförs sedan mot det. Vilka dessa spår är och hur man bör förhålla sig till dem 

skiftar i åsikter beroende på vilken doktrin man som forskare befinner sig i och hur man tolkar 

hela den koloniala processen (Loomba, 2005:17).  

Det gemensamma för alla inriktningar inom postkolonial teori är den kritik som riktas mot hur 

kunskap skapas och hur västerlandet framställer sig som överlägset den övriga världen 

(Landström, 2001:7-8). Det finns inneboende antaganden om subjektets roll beroende på var 

subjektet härstammar från och vilken kultur den identifierar sig med.  En central del är att 

ifrågasätta vem som har rätt att säga att man vet vad som är bäst och eftersträvbart. Landström 

beskriver teorin som att ”Postkolonial teori ifrågasätter vem som ska vara det kunskapande 

subjektet eftersom västerlandets exploatering av andra världsdelar har legitimerats veten-

skapligt med teorier om vissa människors olikheter” (Landström, 2001:8). Grundtanken om 

att det finns ett ”Vi och Dem” gör att man hela tiden måste vara kritisk till forskning och 

åtgärder som är ämnad att ”rätta till” tanken om ”Vi och Dem”. Den vita människan forskar 

om ”Den andre”, och tycker sig således kunna uttala sig om vad sann kunskap är. Detta 

förhållningssätt visar att den inneboende tanken om den västerländska överlägsenheten inte 

har försvunnit (ibid:8). Idag talar man inte längre om raser som man gjorde tidigare men be-

grepp som kultur, etnicitet, olika, vi och dem, gör att man fortsätter upprätthålla en ojämn 

maktbalans och subjekt-objekt-relation (ibid:9). Dessa tankar om ”det postkoloniala” pro-

blematiserar förutom kunskapsproducering och rätten till sanning, frågan kring vad det är den 

nya lagen ska introducera till och varför. Denna punkt berör den paradox som 

integrationspolitik faktiskt utgör. Det faktum att ”Vi” vill integrera ”Dem” till oss bekräftar 

att vi ser en inneboende skillnad mellan ”Vi och Dem” (De Los Reyes & Kamali, 2005:8).  

1.5.4 Strukturell diskriminering 

Paulina De Los Reyes och Masoud Kamali (2005) skriver i sin rapport av utredningen om 

makt, integration och strukturell diskriminering att den svenska integrationspolitiken har 

formats utifrån antagandet att det svenska samhället som ”de andra” ska integreras inte är 

problemfritt. Precis som Södergran påpekar de upprätthållandet av en ”andrafiering”. 

Politikerna har drivit en linje som utgår från att alla inom gruppen infödda svenskar skulle 

vara integrerade och frågor som jämställdhet, diskriminering och utanförskap inom gruppen 

”infödda svenskar” aktualiseras sällan. Man har utgått från att det svenska samhället är 

problemfritt och man antar att invandrare kommer till ett samhälle utan sexism, 
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klasskillnader, exkludering och där strukturell diskriminering inte existerar (ibid:8). 

Utredningens fokus ligger på hur ojämnlika maktförhållanden skapas och återskapas genom 

diskurser, institutioner och dess praktiker. Begreppen ”Vi och Dem”, svenskhet och 

invandrarskap, är inte essentiella begrepp med ett inneboende ontologiskt värde, utan de 

tillskrivs värden genom integrationsretoriken (ibid:11). Invandraren blir genom språkets mat-

erialitet och sociala praktiker en binär opposition till svensken och det faktum att ”de” ska bli 

som ”oss”, bekräftar det tillskrivna värdet av att vara svensk (De Los Reyes & Kamali, 

2005:12). Denna problematiska situation som målas upp bekräftas i Jan-Paul Brekke och 

Tordis Borchgrevink’s (2007) analys av de svenska integrationspolitiska diskurserna. De båda 

forskarna drar, utifrån SOU 2006:29 Integrationens svarta bok, slutsatsen att integrations-

försöken fortfarande byggde på antagandet att ”de” skulle bli som ”oss” och att man istället 

borde åtgärda den diskriminering som finns på strukturell nivå. Integrering på 

arbetsmarknaden såg de dock som en bra väg mot jämlikhet (ibid:39).  

Viktigt att komma ihåg är att den institutionella diskrimineringen är varierande och situations-

bunden vilket innebär att den inte är oföränderlig utan att den äger rum i institutionella samm-

anhang. Det är människans handlingar som bestämmer om ojämnlika maktförhållanden ska 

förstärkas eller motverkas, det viktiga är att det finns en handlingsram och att aktiva strategier 

får mer eller mindre avsiktliga konsekvenser (De Los Reyes & Kamali, 2005:15). Strukturer 

och institutioner är ofta djupt rotade i samhällssystem och upprätthållandet av diskrim-

inerande strukturer genom diskursiva praktiker och deras föränderlighet inte kan förenklas 

(ibid:16). Det är dessa utmaningar vi står inför i dagen läge.  

I och med att en ny lag har utformats med syftet att underlätta etableringen för vissa 

nyanlända invandrare så måste denna implementeras på olika sätt runt om i Sverige och i de 

svenska kommunerna. Örnsköldsviks kommun är en av dessa. I min uppsats använder jag mig 

av tidigare forskning som en referens för det som har varit. Jag kommer inte försöka bekräfta 

tidigare forskning genom att svara på om det är på detta vis, jag utgår från att vi lever i en 

nykolonial tid där ojämlika maktförhållanden råder och upprätthålls av bland annat strukturell 

diskriminering. Fokus för detta arbete är att fånga hur det ser ut idag och vilka diskurser som 

yttrar sig inom svensk integrationspolitik. I följande avsnitt ger jag en introduktion till Örn-

sköldsvik med information om invandring och kommunen.  
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1.6 Örnsköldsvik: Information och invandring 

Örnsköldsviks kommun ligger i den norra delen av Höga Kusten Västernorrlands län. I kom-

munen bor omkring 55 000 människor. Kommunen har en positiv befolkningsutveckling och 

man satsar mycket på att bygga nya bostäder och utveckla infrastruktur. Kommunen har cirka 

2500 företag och anser att de kan erbjuda en intressant och varierande arbetsmarknad.    Kom-

munen beskriver sig själv med orden möjligheter, handlingskraft och mångfald (Örnskölds-

viks kommun).   

Invandringen och antalet asylsökande till Sverige har haft en ökande trend. 2009 fick 98644 

tillstånd att stanna vilket är en ökning på 10 procent jämfört med året innan (Migrationsverket 

2010:4). Under de senaste 10 åren har Sverige varit ett av de fem största mottagarländerna i 

EU av asylsökande
1
 och varje år tar Sverige i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR 

emot ca 1900 kvotflyktingar
2
 (Migrationsverket 2010:5,7). Örnsköldsvik har haft 

flyktingmottagning sedan 1985 och antalet flyktingar har varierat under denna period. Precis 

som i alla andra kommuner så fattar kommunfullmäktige ett beslut om det antal flyktingar 

kommunen kan ta emot och mottagandet samordnas av Länsstyrelsen och Migrationsverket 

(Örnsköldsviks kommun). Enligt en handläggare på Integrationsenheten i Örnsköldsvik är 

ungefär 60 procent av de flyktingar som kommer till kommunen kvotflyktingar (personligt 

samtal, 2 mars 2011). Kommunen är på många sätt typisk för en mellanstor kommun i Sverige 

och man ser flyktingmottagandet som en positiv tillgång för hela kommunen. Örnsköldsvik är 

inte så stort och mottagandet av nyanlända får ses som kontrollerat. 

2. Teoretiskt, metodologiskt och analytiskt 

ramverk  

I denna del presenterar jag de teorier som jag använder mig av i denna uppsats. Jag kommer 

börja med teorin kring diskursanalys och kritisk diskursanalys eftersom det är en kritisk dis-

kursanalys detta arbete är. Den diskursanalytiska teorin är speciell då den även fungerar som 

metod. Därför har jag valt att inte dela på dessa i en separat teori- och metoddel, utan pres-

enterar en sektion som beskriver teorin och som även ligger som grund för genomförandet av 

                                                 
1
 En asylsökande person är en människa som tar sig till Sverige och ansöker om skydd/asyl men som väntar på besked om man 

får stanna i Sverige. Källa: Migrationsverket 
2
 En kvotflykting är en person som FN:s flyktingorgan (UNHCR) har bedömt inte har någon möjlighet att återvända till 

hemlandet eller stanna kvar i flyktlandet. Antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot beslutas årligen av riksdag och regering. 

Varje år överför Migrationsverket mellan 1700-1900 kvotflyktingar till Sverige . Källa: Migrationsverket 
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den empiriska analysen. Efter det beskriver jag institutionell teori som jag har valt att ha som 

ett verktyg för min analys. Den institutionella teorin är relevant för denna undersökning då 

diskurser produceras och reproduceras inom och av institutioner.  

2.1 Diskurser och diskursanalys 

Begreppet diskurs betecknar enligt Philippe Daudi (1984) ”en samling utsagor, begrepp, teser 

och teorier i tal och skrift, vilka tillsammans konstituerar en artikulerad föreställning om 

någonting” (ibid:1). Vad detta egentligen betyder beror på hur man använder begreppet.  

Teorier om diskurser har vuxit fram ur strukturalismens grundtanke om språket som ett socialt 

system vilket har sin egen logik och som i en speciell kontext formar människans verklighet 

(Neumann, 2003:18–20).  Idéhistorikern och filosofen Michel Foucault, som är något av 

diskursanalysens fader, insåg att det finns olika praktiker som gör det möjligt att producera 

och reproducera en uppsättning utsagor vilka utgör diskurser (ibid:13). Han insåg att 

diskurserna skapas genom ”uttalad eller skriven materiell verklighet” (Foucault, 1993:7), 

alltså genom språket. 

När man talar om diskurser är det viktigt att vara medveten om att det inte bara finns en 

diskurs utan flera diskurser som existerar och vekar parallellt inom olika diskursordningar. Vi 

har medicinska diskursordningar, pedagogiska diskursordningar, politiska diskursordningar, 

alla som ger egna berättelser om hur vi bör tala om och förstå världen (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2009:7). Dessa diskurser existerar genom komplexa förhållanden tillsammans i en 

diskursordning inom en social domän eller institution (ibid:134). Diskursordningen i denna 

diskursanalys är den svenska integrationspolitiken. De språkliga konventionerna som används 

inom varje diskursordning är centrala eftersom det är genom dessa vi faktiskt skapar, 

förmedlar och konsumerar diskurser och detta görs ofta utan att vi ens reflekterar över 

språkets viktiga roll. Språk och språkbruk avspeglar inte vår omvärld på ett neutralt sätt utan 

presenterar snarare olika versioner av vår verklighet, våra identiteter och sociala relationer 

(ibid:7). Teori och metod är det samma i diskursanalysen och fungerar tillsammans som ett 

”komplett paket” vilket bygger på ontologiska och epistemologiska antaganden om språkets 

roll i den sociala konstruktionen av välden (ibid:10). Jag har valt att utgå från en kritisk 

diskursmodell vilken jag presenterar nedan.  
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2.2 Kritisk diskusanalys 

Kritisk diskursanalys vill granska och kartlägga de många olika kommunikationsprocesser 

som bidrar till att skapa ojämlika maktförhållanden i samhället (ibid:69). I linje med Foucault 

så menar man att maktutövning och styrkeförhållanden fortsätter existera genom utövandet av 

olika praktiker. De som har vetande inom ett visst område har också makten att styra 

samhällets många institutioner (Hörnqvist, 1996:153–154). Makten finns inte hos aktörer som 

kan utöva makt över andra, utan makten är de processer som skapar vår sociala omvärld och 

som frambringar vår kunskap, våra identiteter och våra relationer (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:45). 

En utgångspunkt är att man anser att språket inte reflekterar en bestämd verklighet, utan det är 

när den kommunikativa händelsen produceras och konsumeras i en viss kontext som språket 

får sin betydelse (ibid:18, 75). Andra antaganden är att diskurser är kulturella och sociala, att 

de både är konstituerande och konstituerad, att strukturer har till en viss del en lingvistisk-

diskursiv karaktär, att det är genom det sociala sammanhanget som språkbruk empiriskt ska 

analyseras, att diskurser fungerar ideologiskt och att man bör bedriva kritisk forskning för att 

utmana upprätthållandet av ojämnlika maktförhållanden (ibid:67–70). Jag kommer att följa 

Norman Fairclough’s modell för kritisk diskursanalys. Fairclough och flera andra utövare av 

kritisk diskursanalys menar att det inte räcker att bara göra en textanalys som diskursanalys 

eftersom man inte kan se förhållandet mellan text och struktur. Processen måste vara mer 

komplex där man även fokuserar på den kontext där texten blivit skapad. Man bör således 

även göra en social analys. Utmärkande är fokus på den dialektik som hela tiden är 

närvarande mellan diskursordningen och kommunikativa händelser då diskursordningen både 

formas och formar olika typer av språkbruk. (Winther Jörgensen & Phillips; 2000:71–72, 

Neumann, 2003:76).   

Den kommunikativa händelse som jag ska analysera är lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända flyktingar vilken representerar en del av diskursordningen. För att göra denna 

analys följer jag Fairclough’s tredimensionell modell. Den första dimensionen är en 

textanalys där man ser till textens egenskaper, hur den är utformad, vilka ord och vilken 

grammatik som används. Dessa formella drag bildar tillsammans lingvistiska diskurser och 

genrer vilket är ett språkbruk förbundet med en viss social praktik (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:73,75). I denna del är det lagen och dess förordningar som ligger som grund för 

analysen där jag kommer se på textens etos vilket innebär att jag analyserar hur subjekt och 
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identiteter skapas genom språket (ibid:87–88). De identiteter som tilldelas subjekten och 

objekten är konstitutiva, relationella och situationella vilket innebär att identiteterna måste 

tolkas utifrån textens miljö och kontext (Neumann, 2003:111). Individuella identiteter och 

kollektiva identiteter ligger nära varandra. En flykting eller en svensk ligger inte lågt från att 

identifieras som medlemmar av gruppen flyktingar eller svenskar (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:51). Centralt är också att identifiera binära oppositioner vilket innebär att om 

man vill analysera hur väst förhåller sig till och framställer öst, så avslöjar man hur man själv 

tänker om väst. Genom att beskriva flyktingen så beskriver man också ”svensken” (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:53; De Los Reyes & Kamali, 2005:12, 29).  

Den andra dimensionen är den diskursiva praktiken vilken förmedlar relationerna mellan text 

och social praktik. I den här delen vill man identifiera de diskurser och genrer vilket är ett 

språkbruk, som är sammankopplat med och lägger grunden för en viss social praktik och ingår 

i diskursordningen.  För att identifiera olika diskurser brukar man enligt Fairclough’s modell 

se till texternas grad av interdiskursivitet och intertextualitet. Det första begreppet syftar till 

att analysera graden av förändring i diskurserna och det andra beskriver förhållandet mellan 

den kommunikativa händelsen och tidigare kommunikativa händelser (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:77). För att göra detta krävs dock att man har tillgång till tidigare 

diskursanalytisk forskning om den integrationspolitiska diskursordningen samt gamla lagar 

och förordningar. Jag har valt att begränsa mitt arbete till att identifiera de diskurser som 

produceras genom denna kommunikativa händelse och relatera det till de teorier och tidigare 

forskning som jag presenterar i denna uppsats. Det jag söker efter är eventuella tecken på att 

denna lag bidrar till en förändring inom den integrationspolitiska diskursordningen.  

Relevant i den diskursiva praktiken är att kartlägga hur texten är producerad och analysera hur 

de som konsumerar texten använder redan befintliga diskurser när de läser och tolkar den 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:73–75). Detta kommer jag göra genom 

receptionsundersökningar då jag intervjuar representanter från olika yrkesgrupper som 

konkret jobbar efter den nya lagen på olika sätt i Örnsköldsvik. Syftet är att analysera 

tolkningar av texten som görs av mottagaren (ibid:86).  

I den tredje dimensionen, den sociala praktiken, knyts den första och andra dimensionen ihop 

i förhållande till den sociala praktik de ingår i. Detta innebär att man analyserar huruvida den 

diskursiva praktiken omstrukturerar eller reproducerar den befintliga diskursordningen. För 

att göra detta är det nödvändigt att komplexifiera teorin genom att komplettera diskursanalys 
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och de identifierade diskurserna med andra samhällsrelaterade teorier. Detta kommer jag att 

göra med hjälp av institutionell teori, diskursteori samt med återkoppling till tidigare 

forskning. Det är i denna sista analysdel jag kan uttala mig om den ideologiska riktningen i 

diskusen och om den försöker förändra synen på etablering av nyanlända flyktingar som 

kommer till Sverige. Bidrar dessa diskurser till att upprätthålla en gammal diskursordning 

eller styr den åt ett nytt håll och vad kan detta tänkas få för sociala konsekvenser? Hur kan 

denna diskurs tänkas påverka maktordningen, försöker den dölja ojämnlika maktförhållanden 

eller utmanar man dessa förhållanden genom att ändra diskusens utformning? (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:90). 

2.3 Institutionalism  

Institutionalism är relevant för denna undersökning då diskurser produceras och reproduceras 

inom och av institutioner. De är alltså institutionellt förankrade. Huvudpoängen med att göra 

en diskursanalys är att identifiera hur makt skapas och genom vilka sociala praktiker olika 

diskurser upprätthålls. Det är genom att etablera sig institutionellt som diskurser kan fram-

ställa sig som mer eller mindre normala (Neumann, 2003:157). Dessa institutioner finns på 

alla olika nivåer i samhället, från individnivå till strukturnivå.  

Termen institutionalism har en lång historia inom sociologin och det finns ingen enad 

överenskommelse om vad som egentligen menas med begreppet och det används flitigt med 

olika betydelser. Discipliner som statsvetenskap och sociologi har länge utforskat och ut-

vecklat institutionsbegreppet och teorin vilket har gjort att begreppet så väl som teorin kan 

uppfattas som otydlig om man inte förklarar hur man förhåller sig till begreppet (Johansson, 

2002:16). Richard Scott (1995) har en övergripande definition av institutionsbegreppet som 

lyder:”Institutions consists of cognitive, normative, and regulative structures and activities 

that provide stability and meaning to social behavior. Institutions are transported by various 

carriers –cultures, structures, and routines –and they operate at multiple level of jurisdiction.” 

(ibid:33). Denna definition innehåller tre “huvudpelare” vilka alla är viktiga för denna 

uppsats.  

Den första pelaren består av regulativa institutioner som är regler, lagar och sanktioner. Dessa 

är mer eller mindre tvingade på allmänheten men får legitimitet genom grundlagar och lagar. I 

Sverige är de regulativa institutionerna legitima för att medborgarna har valt ett system av 

representativ demokrati där förtroendevalda genom mandat agerar efter folkets vilja (ibid:35). 

Den regulativa synen på institutioner innebär att man anser att makt ofta uppnås genom tvång 
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men att detta sker i förklädnad av legitima politiska system. Man utgår från vissa individers 

utilitaristiska och kostnadseffektiva agenda och att dessa aktörer agerar utifrån ett rationellt 

perspektiv (ibid:37). Nya lagar tillkommer eller ändras som en reaktion mot ett gammalt 

system och som en aktion till förändring menat att förbättra.  Man ska dock tänka på att 

regulativa institutioner fungerar som medel för kontroll och upprätthållande av vissa diskurser 

och Neumann uttrycker fenomenet som att ”Det finns alltid en mängd formella och informella 

praktiker som bärarna utnyttjar för att upprätthålla avgränsningen av en diskurs vad gäller 

vilka representationer som ska få ingå i diskursen. Till de mest uppenbara hör lagar 

…”(Neumann, 2003:57).  

Den andra pelaren består av normativa institutioner vilka är intygande och ackrediterande och 

fungerar som en social förpliktelse (Scott, 1995:35). Normativ institutionalism fokuserar på 

hur vissa värden är uppfattningar av det önskade tillsammans med konstruktioner av stand-

arder med vilka existerande strukturer och ordningar kan jämföras med. Normer specificerar 

hur saker och ting bör bli utförda och hur man ska uppnå önskade mål. Man fokuserar mycket 

på roller och hur olika sociala positioner bör agera i speciella situationer. Normativa regler 

begränsar sociala aktioner samtidigt som de uppmanar och förespråkar social handling. Soci-

ala värden och normativa strukturer formar beteende och aktörer handlar efter vad som 

”förväntas av dem” (ibid:37–39).  

Den tredje pelaren med kognitiva institutioner består av normer, koncept och kultur och de 

existerar för att man tar dem för givet (ibid:35). Den kognitiva pelaren understryker vikten av 

de regler och händelser vilka skapar vår upplevda verklighet och analysen får mer fokus på 

hur aktörer handlar utifrån en kontext som de själv har skapat, vilka sedan uppfattas som 

verklighet. För att förstå handlande så bör man inte endast fokusera på de ”objektiva 

villkoren” utan även analysera de subjektiva tolkningar som aktören gör (ibid:40). Scott 

citerar Bege och Kellner för att förklara handlingsramar bättre: ”Every human institution is, as 

it were, a sedimentation of meaning or, to vary the image, a crystallization of meanings in the 

objective form” (Bege & Kellner, 1981 se Scott, 1995:41). Individuellt handlande existerar 

således men inom en kontext av kulturella system och symboliska mönster. Mening skapas 

genom interaktion och de bevaras och förändras genom mänskligt handlande (ibid:41–43).  

 

Som jag har skrivit ovan så är institutionalism en viktig teori att använda i detta arbete 

eftersom diskurser är institutionellt förankrade. De institutioner som jag ser är 

sammankopplade med diskurser är de regulativa och de normativa institutionerna eftersom de 
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tydligare går att identifiera och det är lättare att förstå hur de har blivit skapade och varför. 

Det är dessa institutioner som den kritiska diskursanalysen vill granska. De normativa 

institutionerna och de kognitiva institutionerna kan ibland flyta ihop då de senare även bygger 

på normer. En väsentlig skillnad är dock att de kognitiva institutionerna är vad vi kallar för 

verklighet vilket gör att de snarare får ses som en konsekvens av de diskurser som skapas och 

förankras inom de andra institutionerna. 

3. Metod 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser som produceras/reproduceras 

genom regeringens reform om etablering av nyanlända flyktingar i Sverige, anser jag att en 

kvalitativ studie är mest lämpad. Med de teoretiska antagandena att diskurser produceras och 

reproduceras genom tolkning och konsumtion av text och tal, blir detta också det metod-

ologiska målet. I denna del presenterar jag mitt tillvägagångssätt i arbetet med uppsatsen, det 

material jag har använt mig av, hur jag har gjort mitt urval av respondenter samt etiska frågor 

och begränsningar.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Detta uppsatsarbete grundar sig i ett samarbete med Integrationsenheten på Örnsköldsviks 

kommun. En forskningssamordnare verksam i Örnsköldsvik hade annonserat om att de sökte 

någon som kunde skriva på uppdrag åt kommunen. Jag sökte och fick uppdraget och blev sedan 

tilldelad en handledare på Integrationsenheten. Efter samtal med min handledare i Örnsköldsvik 

och med min handledare på Umeå Universitet, bestämde jag att det mest lämpade 

tillvägagångssättet för att undersöka den nya lagen var att göra en kritisk diskursanalys. Jag 

började med att lästa andra uppsatser och tidigare forskning och artiklar om diskursanalyser och 

integration. Vidare försökte jag läsa allt jag kunde hitta om den nya lagen och förordningarna 

eftersom det var viktigt att jag förstod innebörden med lagen. Jag började med att formulera mitt 

syfte och bestämde sedan vilka teorier och tidigare forskning som var lämplig för denna uppsats. 

Valet av respondenter för mina intervjuer bestämdes utifrån deras koppling till den nya lagen. 

Alla kan ses som huvudaktörer i implementeringsfasen i Örnsköldsvik och jag valde att kontakta 

fem olika yrkesgrupper. Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten, sfi (svenska för invandrare), 

en etableringslots och en enhetschef på kommunen som jobbar med integrationsfrågor, var de 

aktörer jag kontaktade och bad att få intervjua. Jag skickade ett mail där jag presenterade mig 

själv och syftet med min uppsats. Jag gav alla några dagars betänketid innan jag återigen 
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kontaktade representanterna från yrkesgrupperna och frågade om de kunde tänka sig att 

medverka, vilket alla kunde. Jag åkte till Örnsköldsvik tre gånger och gjorde separata intervjuer 

med alla respondenterna på deras arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med diktafon och var 

mellan 50 och 85 minuter långa. För att intervjuerna skulle behandla frågor som är relevanta för 

undersökningen, och för att dessa skulle bli levande och ge utrymme för respondenterna att 

utveckla sina svar, förberedde jag en intervjuguide (se bilaga). Intervjuerna transkriberades och 

kodades enligt kvalitativa analysmetoder då jag delade upp materialet i teman. Jag identifierade 

teman som passar min teoretiska ram men lyfte också fram nya teman som var intressanta för 

arbetet eftersom de kunde säga mycket om de diskurser som finns inom den integrationspolitiska 

diskursordningen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:84; Bryman, 2002:385). Efter det 

analyserade jag det sammanlagda materialet, vilket är uppdelat efter de tre dimensionerna och 

besvarade mina frågeställningar i uppsatsens slutsatser. Det färdiga materialet presenterades 

muntligt på Umeå Universitet Campus Örnsköldsvik och skriftligt till alla respondenter och 

övriga intresserade som kom på presentationen.  

3.2 Material 

Det teoretiska underlaget är hämtat från samhällsvetenskapliga och diskursanalytiska böcker, 

artiklar och hemsidor. Analysmaterialet och de kommunikativa händelserna är den nya lagen 

SFS 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och tillhörande fö-

rordningar: SFS 2010:409 Förordning om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare, SFS 2010:407 Förordning om ersättning till vissa nyanlända 

invandrare, SFS 2010:408 Förordning om mottagande för bosättning av vissa nyanlända 

invandrare samt SFS 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare. Den andra analysdelen kommer även baseras på det intervjumaterial som jag har 

fått genom intervjuer med representanter från olika yrkesgrupper som jobbar efter lagen och 

förordningarna i Örnsköldsvik. Jag vill fånga hur de människor som aktivt kommer att arbeta 

utifrån denna lag uppfattar sitt uppdrag och vilka diskurser som kan återfinnas i dessa 

kommunikativa händelser. För att kunna göra en bredare analys kopplar jag diskurserna till 

institutionalism, diskursteori och den tidigare forskningen. Analysen baseras på den nya lagen 

men jag använder mig ibland av den proposition som ligger som grund för lagen om eta-

bleringsinsatser för att förklara bakgrunden till lagen och hur man har resonerat kring behovet 

av en ny lag (Prop. 2009/10:60).  
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3.3 Urval 

Eftersom jag skriver denna uppsats som ett uppdrag för Integrationsenheten i Örnsköldsvik är 

det Örnsköldsviks kommuns som står i fokus för intervjuer och val av respondenter. Även om 

detta är en studie av Örnsköldsvik så blir det även en beskrivande studie av hur det också kan 

se ut i andra kommuner. Jag har till följd av syftet valt att intervjua personer som konkret 

jobbar med den nya lagen. Dessa ska ses som representanter från olika yrkesgrupper. Från 

kommunen har jag intervjuat en enhetschef som jobbar med integrationsfrågor samt en 

handläggare på Integrationsenheten. Jag valde att intervjua dessa eftersom de båda aktivt 

jobbar med integrering i kommunen och har haft det samordnande ansvaret under en lång tid. 

I och med den nya lagen står deras verksamhet inför en stor förändring och det kändes 

relevant att få veta hur de ser på sitt uppdrag. En annan respondent var en representant från 

Arbetsförmedlingen med motiveringen att de nu mer har den samordnande rollen vilket 

innebär nya uppdrag och utmaningar. Sfi (svenska för invandrare) har varit och är fortfarande 

en central aktör i integreringsprocessen vilket gjorde det relevant att få höra synpunkter från 

detta håll. I den nya lagen presenteras en ny aktör som heter etableringslots. Detta är en privat 

aktör som upphandlas av Arbetsförmedlingen och ska hjälpa den nyanlände med 

arbetsrelaterade frågor och i sociala frågor. Då detta är en ny aktör som ha en central roll i 

etableringsprocessen, var det även relevant att intervjua en representant från denna yrkes-

grupp.  

3.4 Etiska frågor och begränsningar 

Det finns vissa etiska frågor som är relevanta att diskutera i denna uppsats. Den första frågan 

rör respondenternas identiteter. Jag nämner inte respondenternas namn. Däremot så är det 

känt att undersökningen sker i Örnsköldsvik och jag anser det viktigt att specificera vilken 

profession respondenterna har eftersom de inte arbetar med samma saker och deras svar måste 

förstås utifrån det yrke de har. Jag vill understryka att jag inte refererar till respondenterna 

som personer utan som representanter för en yrkesgrupp. Då Örnsköldsvik är en relativt liten 

stad och respondenterna mer eller mindre samarbetar med varandra, så är deras identiteter 

kända för varandra. Detta är dock inte ett problem eftersom respondenternas identiteter inte är 

kända för allmänheten och gemene läsare.   

En annan etisk fråga rör epistemologi och ontologi. Teorin om diskursanalys säger att den är 

anti-realistisk vilket innebär att man inte utgår från att det finns en yttre verklighet som går att 

fastställa som en lag över hur saker och fenomen fungerar i samhället (Bryman, 2009:347). 
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Jag vill klargöra att jag förstår detta teorietiska antagande men att jag ändå anser att man kan 

uttala sig om hur samhället fungerar men att detta alltid är relativt då sanning måste förstås 

utifrån den kontext vari den skapas. Det finns en mängd olika diskurser och därför finns det 

en mängd olika sanningar. Min förhoppning är att detta arbete ska kunna tillföra en förståelse 

för hur den svenska regeringen skapar och reproducerar diskurser inom den 

integrationspolitiska diskursordningen.  

Jag är även medveten att det kan uppfattas som någonting av en paradox att jag som vit 

västerlänning skriver en uppsats som utforskar ”de andras” situation i Sverige och vilken 

strategi Sveriges regering har för att etablera ”dem”. Detta betyder inte att det är fel att 

bedriva forskning om kulturer och etniciteter, det är bara viktigt att medvetandegöra denna 

problematik. Den kritiska diskursanalysen användas som ett verktyg för att synliggöra och 

problematisera sociala konstruktioner av sanningar om kulturella skillnader och min förhopp-

ning är att mitt arbete ska kunna bidra med någonting nytt, trots att jag skriver från en 

privilegierad position.  

4. En kritisk Diskursanalys 

Detta är uppsatsens analysdel som är uppdelad efter de tre dimensioner jag beskrev i det 

teorietiska avsnittet. I den första delen av analysen undersöker jag språkbruket i lagen och 

förordningarna. Där ser jag hur texten i lagen och dess förordningar producerar objekt och 

subjekt och hur dessa tillskrivs vissa identiteter. Hur ser dessa identiteter ut? Hur framställs 

objekten och subjekten? Hur ser relationerna ut mellan dessa? Jag kommer även att se om jag 

kan finna binära oppositioner, dvs. om en beskrivning av antingen objektet eller subjektet är 

tydlig så kan man säga att ”den andra är motsatsen”. Jag kommer även att analysera ordval 

om det finns tydliga skäl att anmärka på dessa. Denna del avslutas med återkoppling till 

teorier och tidigare forskning. I den andra delen undersöker jag dimension två som är den 

diskursiva praktiken. I denna del börjar jag med att kartlägga den kommunikativa 

produktionen, alltså hur den nya lagen har kommit till att existera. Jag kommer analysera 

lagen och förordningarna för att se vilken eller vilka diskurser som går att finna om eta-

bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vidare undersöker jag den kommunikativa 

konsumtionen genom receptionsundersökningar hos representanter från olika yrkesgrupper 

verksamma i Örnsköldsvik. Där vill jag se hur de tolkar den nya lagen och vilka reaktioner 

och synpunkter de har. Jag har delat upp denna del utifrån teman som är återkommande bland 

respondenterna och som är av intresse för denna uppsats. Även denna del avslutas med 

återkoppling till teorier och tidigare forskning. I den tredje och avslutande delen av analysen 
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analyserar jag den tredje dimensionen ur Fairclough’s modell som är den sociala praktiken. På 

samma sätt som i de två andra dimensionerna avslutar jag denna del med återkoppling till de 

teorier och tidigare forskning jag använder mig av.  

4.1 Den kommunikativa händelsen  
 

I denna del ser jag hur texten i lagen och dess förordningar producerar objekt och subjekt och 

hur dessa tillskrivs vissa identiteter. Hur ser dessa identiteter ut? Hur framställer man objekten 

och subjekten? Hur ser relationerna ut mellan dessa? Jag kommer även att se om jag kan finna 

binära oppositioner, dvs. om en beskrivning av antingen objektet eller subjektet är tydlig så 

kan man säga att ”den andra är motsatsen”. Jag kommer även att analysera ordval om det 

finns tydliga skäl att anmärka på dessa. Den kommunikativa händelsen består av SFS 

2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och tillhörande förordningar. 

Lagen är utfärdad av den Svenska regeringen på beslut av riksdagen. Etableringsinsatserna 

bör således uppfattas som en aktion av Sveriges regering efter som det är regeringen som 

uttrycker sig och producerar den specifika texten. Ett etos som skapas är således ett subjekt i 

form av Sveriges nuvarande regering. Det är ett väldigt starkt etos då objektet är lagstiftande 

vilket inbegriper en betydande maktposition. Målgruppen för etableringsinsatserna vilken 

texten är riktad mot, alltså objektet, är enligt lagens andra paragraf ”… en nyanländ som har 

fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för 

folkbokföring. Uppehållstillståndet ska ha beviljats 1. enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 

§ utlänningslagen (SFS 2005:716), 2. enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller 3. 

enligt 21 eller 22 kap. utlänningslagen” (SFS 2010:197). Detta betyder att vilka objekten är 

bestäms i delar av utlänningslagen och på de grunder den nyanlände har beviljats 

uppehållstillstånd och under vilka omständigheter detta har skett. Jag hänvisar läsaren till 

ovan nämnda lag och paragrafer för att exakt få veta för vilka denna etableringslag gäller.  

Subjekt-objekt-relationen är dock inte så enkel. I och med att lagen ska implementeras och 

delegeras skapas subjekt och objekt på två nivåer. För att beskriva detta fenomen kommer jag 

att använda mig av begreppet ”att bli utsatt för”. Vidare i lagen beskrivs ansvariga 

myndigheter (Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna samt Kommunerna) som på uppdrag av 

regeringen ska och har skyldighet att utföra vissa insatser inom ramarna för etablerings-

uppdraget. Dessa myndigheter, och då de anställda vid respektive myndighet och enhet, 

tillskrivs både en subjektsroll och en objektsroll. Lagen fungerar som ramar för inblandade 

myndigheter och enheter och bestämmer deras handlingsramar vilket gör att de direkt blir 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K5P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K5P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K5P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K5P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K5P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K5P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K12P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K21
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K22
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”utsatta” för lagen. Dessa instanser blir ett mellanled i mottagningen och den vidare 

implementeringen. Den slutliga grupp som blir utsatta för lagen är då vissa nyanlända 

invandrare. Denna grupp av nyanlända förblir alltid målgruppen och då även objektet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att regeringen alltid antar en subjektsposition, myndigheter 

och andra enheter som direkt arbetar efter denna lag antar både en roll som subjekt och objekt 

och de som är den faktiska målgruppen och som ständigt blir ”utsatta” för lagen är vissa 

nyanlända invandrare.  

De identiteter som tilldelas respektive instans har ett genomgående tema; både objekten och 

subjekten har skyldigheter så väl som rättigheter. Dock är det subjektet i form av regering och 

myndigheter som styr förhållandet och bestämmer utformningen av ett svenskt mottagande av 

invandrare, samt hur vederbörande ska förhålla sig den speciella integrationspolitik som förs. 

Subjekten tillskrivs identiteter som att ha ansvar över och utöva insatser för denna 

etableringssatsning. Subjekten är beviljande i när de beviljar uppehållstillstånd samt mot-

tagande när Sverige och Sveriges kommuner godkänner att invandrare och flyktingar får 

komma hit. Arbetsförmedlingen beskrivs som samordnande i etableringsinsatserna och 

stödjande och pådrivande i förhållandet till berörda parter. Länsstyrelserna är främjande i 

samverkan mellan myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Kommunerna i sin tur 

är skyldiga att erbjuda samhällsorientering (SFS 2010:197). Kommunen ska erbjuda 

samhällsorientering (SFS:2010:1138). Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan 

och har då en upprättande uppgift att tillsammans med den nyanlände göra en etableringsplan. 

Arbetsförmedlingen har också en beslutsfattande roll (SFS 2010:409). Objektet, den ny-

anlände ska få hjälp och erbjudas insatser som ska underlätta och påskynda etableringen i 

Sverige. Objektet är alltså mottagande av vissa bestämda åtgärder så att denne ska etableras i 

arbets- och samhällslivet. Den nyanlände förutsätts vara deltagande för att ha rätt till eta-

bleringsersättning (SFS 2010:197). Vidare ska objektet erbjudas samhällsorientering av 

kommunerna, vilken ska underlätta etablering (SFS:2010: 1138). När etableringsplanen upp-

rättas så ska den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet samt behov av 

utbildning och andra tänkbara insatser kartläggas. Den nyanlände är också skyldig att lämna 

uppgifter som kan påverka rätten till en etableringsplan. (SFS 2010:409, SFS 2010:407).  

Texternas uppbyggnad och innehåll ser olika ut beroende på vilket område som presenteras. 

Vissa stycken i texterna är väldigt detaljerade. I dessa delar beskrivs exakta tillvägagångssätt 

och hur respektive myndighet eller aktör samt mottagare för insatserna bör förhålla sig till 

lagen och förordningarna. Andra delar av texterna är inte lika detaljerade. I dessa stycken är 
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språket mer flytande och allmänt och vad som egentligen menas och vad man bör göra om 

vissa situationer uppstår framgår inte lika tydligt. 

4.1.1 Återkoppling till teori och tidigare forskning 

Precis som Neumann (2003) och Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver i teorin om 

diskurser och kritisk diskursanalys, så är det genom språket som vår verklighet skapas. Dock 

så är det inte så att det språk som återfinns i dessa texter beskriver en bestämd verklighet som 

existerar oberoende av den kontext den skapas och används inom (Neumann, 2003:18–20; 

Winther Jörgensen & Phillips, 2000:18, 75). Dessa texters egenskaper, utformning, ord och 

grammatik formar som Winther Jörgensen och Phillips säger, diskurser och genrer som kan 

kopplas till den sociala praktiken av att integrera nyanlända invandrare till det svenska 

samhället (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:73, 75). Det speciella språkbruk som finns i 

lagen och dess förordningar innehåller ord och uttryck som bildar en integreringsgenre vilken 

kan kopplas till själva etableringspraktiken. Textens upplägg, utformning och grammatik ger 

en bild av hur en laggenre kan se ut då dessa binds samman med en politisk praktik. Dessa 

språkbruk kan kopplas de institutionella pelarna som Richard Scott beskriver i sin bok 

Institutions and Organizations (1995) . För det första så tillskrivs dessa texter en regulativ 

funktion då de har skapats i en lagstiftande kontext och har legitimitet som sådan. Vidare så 

bygger språket på normativa institutioner som redan existerar i Sverige och som genom 

språket uttrycker vissa värden som är uppfattningar om det önskade i samhället. Dessa 

normativa institutioner har lagt grunden för och skapat dessa texter då de språkligt uttrycker 

vad målet med denna lag är, hur saker och ting ska bli utförda och hur man ska uppnå dessa 

mål. Texterna beskriver hur aktörerna förväntas bete sig och vilka resultat som förväntas av 

dessa beteenden. Texten i lagen och förordningarna kan ses som en kognitiv institution då de 

är symboler som representerar värden vilka styr mänsklig handling utifrån en uppfattning om 

vad som är rätt och riktigt. Språket som symboler måste ses som förmedlare och formare av 

de betydelser vi sedan tillskriver subjekt och objekt.  

 

Detta skapande av subjekt och objekt som dessa texter gör, bygger vidare på de problem som 

har identifieras inom den postkoloniala forskningen och i frågan om en ”andrafiering”. De 

etos som beskrivs i texten är enligt Ania Loomba (2005) inte nya då de bekräftar 

föreställningen om att det existerar ett ”Vi och Dem”, objekt och subjekt och där objektet 

tillskrivs en position som har kunskap att veta vad som är bäst för subjekten. Subjektet utgår 

från det egna idealet vilket objektet jämförs med (ibid:16-17). Den språkliga materialiteten 
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gör att objekten och subjekten ställs mot varandra som varandras motsatser vilket gör att, 

precis som Paulina De Los Reyes och Masoud Kamali (2005) skriver i Bortom Vi och Dom, 

de blir binära oppositioner (ibid:12). De insatser som uttrycks för objekten behövs inte för 

subjekten eftersom de förutsätts redan vara integrerade i det svenska samhället. Precis som 

Fairclough skriver i teorin om den kritiska diskursanalysen, så är dessa identiteter 

situationsbundna vilket gör att subjekt och objekt får respektive identiteter här och nu i 

Sverige. De olika identiteter som tillskrivs subjekten och objekten kan förstås som en relation 

av givande och tagande. Även om objektet är målet för insatserna vilka syftar till att 

underlätta etableringen så är det inte utan att dessa har skyldigheter, vilket också bekräftas av 

Sara Landerholm (2009) i hennes arbete Integration – på lika villkor? En jämförande studie 

av de svenska regeringarnas tolkningar av integration. Förhållandet är dock inte helt 

jämnfördelat även om de tidigare regeringarna så väl som den nuvarande regeringen betonar 

vikten av en gemensam värdegrund av lika rättigheter och skyldigheter. En tydlig tendens är 

synlig av att subjekten; regeringen och de olika myndigheterna till en större del är skyldiga att 

erbjuda, tillhandahålla och samordna medan objekten enligt lagen och förordningarna har 

fler rättigheter att mottaga.  

 

Det finns inga utmärkande ord i texten och den ger ett formellt intryck. Textinnehållet 

uppfattas som tvetydigt på vissa ställen vilket kan kopplas tillbaka till Abdul Kadhims 

avhandling om kommunal implementering och den tvetydighet som kan finnas i vissa 

policydokument. Detta kan vara mer eller mindre avsiktligt (Kadhim, 2000:67–68). Det är 

intressant att notera att den del som uppfattas som mest otydlig är den del där 

etableringslotsens uppdrag presenteras. Det står att lotsen ska, tillsammans med den 

nyanlände, arbeta med arbetsrelaterade och sociala frågor. Det är delen med de sociala 

frågorna som inte utvecklas vilket lämnar funderingar om vad sociala frågor är och hur 

etableringslotsen ska arbeta med dessa. Den förordning som uppfattas som mest tydlig och 

detaljerad är den om utbetalning av ersättning till den nyanlände när denne deltar i 

etableringsinsatserna. Vad detta kan få för konsekvenser ser vi i nästa dimension och 

analysdel om den diskursiva praktiken.  

4.2 Den diskursiva praktiken 
 

I denna del av analysen ser upplägget annorlunda ut än i den första dimensionen. Det är 

mycket som ska analyseras här och för att detta ska bli så tydligt som möjligt så kommer jag 

att först presentera den textuella produktionen dvs. lagen, förordningarna och vilken eller 
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vilka diskurser som går att finna i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-

rare. I den andra delen kommer jag att presentera hur den kommunikativa händelsen kons-

umeras av personer som jobbar med att på olika sätt implementera lagen i Örnsköldsvik. 

Denna del presenteras utifrån teman och avslutas med reflektioner och återkoppling till 

tidigare forskning och teori.  

4.3 Den textuella produktionen  
 

Själva produktionen av den nya lagen har gått till på det sätt som det enligt vår grundlag är 

bestämt att det ska gå till när en ny lag stiftas i Sverige. Kommittédirektiv, SOU och Ds, lag-

rådsremiss, proposition, riksdagens utskottsbetänkanden, riksdagens beslut som blir till 

färdiga lagar och förordningar (SFS) (Regeringen). Ansvarigt departement är integrations- 

och jämställdhetsdepartementet. Regeringen skriver i Proposition 2009/10:60 att utredningens 

förslag i huvudsak stämmer överens med regeringens, men att de vill kalla insatserna för 

introduktion istället för etablering. Vidare om remissinstanserna står det att ” En majoritet av 

dem som yttrat sig tillstyrker utredningens förslag. Ingen remissinstans avstyrker förslaget. 

Remissinstanserna ser positivt på att insatserna för nyanländas etablering respektive ny-

anländas och genomförande aktörers ansvar och skyldigheter tydliggörs och att utbudet av 

insatser till nyanlända görs mer likvärdigt över landet.” (Prop. 2009/10:60:28). Den nya lagen 

om etableringsstöd för vissa nyanlända invandrare har en tydlig presentation av vad målet är. 

Det är att minska den genomsnittliga tiden det under en lång period har tagit för en nyanländ 

att komma ut i förvärvsarbete.  

De nya element som beskrivs i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är 

att staten tar (tillbaka) ett betydande ansvar när det kommer till etableringen. Kommunerna 

har haft det huvudsakliga ansvaret under en lång period men och i och med den nya lagen så 

är det Arbetsförmedlingen som har det stora ansvaret att samordna etableringsinsatser och 

vara stödjande och pådrivande ”i förhållande till berörda parter” (SFS 2010:197). Detta 

innebär också att en väsentlig del av de pengar som brukade gå till kommunerna nu mer går 

till Arbetsförmedlingen. Det är även denna myndighet som har ansvaret att upprätta en 

etableringsplan tillsammans med den nyanlände samt att betala ut den etableringsersättning 

som den nyanlände har rätt till vid deltagande i insatserna. Denna etableringsersättning blir 

lika för alla oavsett vilken kommun man bor i vilket också skiljer sig från tidigare då detta såg 

olika ut för olika kommuner.  
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Fokus har oavsett regering under en lång tid legat på att den nyanlände ska bli 

självförsörjande om inte dokumenterade hinder finns. Syftet sägs vara att ”underlätta och 

påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet” (SFS 2010:197), 

men tyngdpunkten och det slutgiltiga målet är arbete och självförsörjning. Arbete och 

samhällsliv kan dels ses som två interagerande delar men också som två olika delar. Arbetsliv 

är tydligt medan vad som ingår i samhällsliv inte är lika tydligt. Att kommunerna ska bedriva 

samhällsorientering och vad som ska ingå framgår väldigt tydligt i förordningen om 

samhällsorientering. Samhällsorientering har också funnits tidigare men anmärkningsvärt i 

denna förordning är att det i paragraf 10 i förordningen om samhällsorientering står: ”Komm-

unerna ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Om en annan 

kommun begär det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången samhälls-

orientering. Omfattningen och innehållet ska framgå” (SFS 2010:1138). Detta inslag uppfattas 

som nytt. I Prop. 2009/10:60 påpekar man att det i andra Europeiska länder är ett krav att man 

som nyanländ ska ha tagit en någon form av ”medborgarexamen” där språk och 

samhällsorientering ingår, eller att det är obligatoriskt att deltaga i introduktionsinsatser
3
. I sfi 

blir eleven godkänd och får avancera och efter avklarad kurs får denne betyg och intyg. Enligt 

ovan nämnda förordning ska den nyanlände erbjudas samhällsorientering, det är alltså inget 

krav. Ändå ska den nyanlände få ett intyg på detta som mot begäran från en annan kommun, 

ska kunnas intygas av den kommun som har utfärdat intyget. En annan ny del är som tidigare 

nämnts är etableringslotsen vilket kan kopplas till den individuella valfrihet regeringen vill 

styrka. Så här står det i lagen: ”Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla ett eller flera 

valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och 

kontrakterad leverantör av tjänster som anges i 12 § (etableringslots)” (SFS 2010:197). 

Etableringslotsens uppkomst betyder att vissa delar av etableringsinsatserna avregleras och 

deras tjänster upphandlas av Arbetsförmedlingen. I och med att den nya lagen nu har trätt i 

kraft så har även dessa etableringsinsatser för vissa nyanlända fått en tidsstämpel. I 

förordningen om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare står 

det i den sjätte paragrafen att ”Giltighetstiden för etableringsplanen ska bestämmas med 

beaktande av den nyanländes behov av insatser. Tiden får förlängas vid behov. Den 

                                                 
3
 Nederländerna har haft obligatorisk språkutbildning för flyktingar sedan 1996 och 2007 fick de en ny introduktionslag som kräver en 

avklarad medborgarexamen för att man ska kunna få permanent uppehållstillstånd. I Danmark blev integrationsprogrammen obligatoriska 
2002 och 2004 kompletterades de med arbetspraktik och arbetsmarknadsinriktade insatser. 2006 införde de ett integrationskontrakt. Norge 

införde 2005 en lag som ger den nyanlände rätt och skyldighet till att genomgå norskutbildning och samhällskunskap. Detta är ett krav för att 

få permanent uppehållstillstånd. Även Tyskland, Frankrike, Österrike och Tjeckien finns liknande krav. Källa: Proposition 2009/10:60. 
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd. Stockholm: Regeringskansliet. 
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100197.htm#P12
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sammanlagda giltighetstiden för planen får dock som längst motsvara tiden för beviljat 

uppehållstillstånd eller högst 24 kalendermånader.” (SFS 2010:409). Efter denna period räk-

nas alltså den nyanlände invandraren som ”vilken svensk som helst” eftersom de särskilda 

insatserna upphör.  

 

4.3.1 Återkoppling till teori och tidigare forskning 
 

Själva produktionen av lagen och förordningarna är intressanta ur ett institutionellt – och ett 

maktperspektiv. Lagen som en regulativ institution kan enligt Scott ses som ett maktutövande 

av de som är involverade i lagstiftningsprocessen. Han skriver att man ofta utgår från vissa 

individers kostnadseffektiva agenda och att aktörer agerar utifrån ett rationellt och utilita-

ristiskt perspektiv (Scott, 1995:37). Att denna lag skulle vara resultatet av vissa individers 

kostnadseffektiva agenda är inte så troligt då denna kommunikativa händelse är en produkt av 

ett demokratiskt system där majoriteten av Sveriges röstberättigade valde denna regering vid 

det senaste valet. Om målet med den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare lyckas så skulle inte det endast gynna ett fåtal människor. 

Däremot så bör man, precis som Fairclough säger, vara uppmärksam på vilka diskurser som 

produceras eller reproduceras genom den kommunikativa händelsen eftersom den diskursiva 

praktiken förmedlar relationen mellan språkbruk och social praktik. Det är när man frågar sig 

vem det är som ligger bakom produktionen av kunskapen om ett område, som man kan 

koppla analysen till det postkoloniala ifrågasättandet av kunskapsproduktion vilket Catharina 

Landström (2001) gör i sin bok Postkoloniala texter. Hon menar att man ska ställa sig kritisk 

till hur kunskap skapas och hur västerlandet framställer sig som överlägset den övriga världen 

och man bör ifrågasätta vem som har rätt att säga att man vet vad som är bäst och 

eftersträvbart (ibid:7-8). Denna lag har producerats som en regulativ institution och är också 

lätt att identifiera i inom ramen för Sveriges statsskick. Diskurser skapas genom vissa 

praktiker och en av de mest kraftfulla praktiker är skapandet och införandet av lagar. Dessa 

måste alla i Sverige lyda vilket gör att de diskurser som skapas får en enorm genomslagskraft. 

Denna genomslagskraft betyder att de som är involverade i produktionen, alltså lagstiftnings-

processen, har ett enormt ansvar att se till att slutprodukten, den nya lagen, hjälper till att 

bidraga till en positiv samhällsutveckling. Lagar i allmänhet kan ses som ett enormt makt-

utövande över allmänheten, men det kan tyckas speciellt viktigt att man ifrågasätter varför 

just denna lag har skapats, vilka diskurser den produceras och vad det egentligen är den säger 

oss om det svenska idealet. Att målet för den nya lagen om etableringsinsatser är efter-
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strävbart och hur man ska gå tillväga för att nå dit, är något som förefaller inom det 

västerländska idealet och som produceras av den nuvarande regeringen. Även De Los Reyes 

och Kamali (2005) menar att man måste ifrågasätta vad det är den svenska integrations-

politiska diskursordningen och denna nya lag ska introducera till och varför detta är viktigt 

(ibid:8). Produktionen av denna nya lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

vill introducera den nyanlände till det svenska arbets- och samhällslivet och varför detta är 

viktigt måste förstås utifrån ett antagande om att ”De” ska, om inte bli som ”den infödde 

svensken”, åtminstone kunna anpassa sig till den svenska modellen. Detta innebär att 

produktionen av den nya lagen bidrar till att upprätthålla bilden av att det finns ett ”Vi och 

Dem”, och att ”vår modell är den idealiska”.  

En annan aspekt kring den makt som denna lag för med sig kan återkopplas till institutiona-

lism och Scotts tre institutionella pelare (Scott, 1995:33). Även om lagen ses som en regulativ 

institution så kan de inte isoleras från övriga institutioner i samhället. Den nya lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare påverkar direkt myndigheter, näringsliv, 

skola, kommuner och privatpersoner. De regulativa institutionerna sprider de diskurser de 

själva skapar till de normativa och kognitiva institutionerna vilka i sin tur påverkar de regu-

lativa institutionerna där texter som dessa skapas.  

De diskurser som skapas i den textuella produktionen kan identifieras genom att jämföra det 

Sara Landerholms presenterar i sitt arbete Integration –på lika villkor? och de nya element 

som presenterades i avsnittet ovan. Landerholm (2009) beskriver de tidigare diskurserna i den 

integrationspolitiska diskursordningen som omhändertagande och tolererande men att man 

insåg att detta förhållningssätt inte lade grunden för en lyckad integration. Den omhänder-

tagande diskursen fick ge utrymme åt diskursen om den nyanländes skyldigheter eftersom 

man insåg att integration endast kan existera om alla i samhället har en gemensam 

värdegrund. Centralt är individens delaktighet i samhället och ansvarstagande, vilket starkast 

betonas i de borgerliga regeringarna och den integrationspolitiska diskursordningen beskrivs 

betona den nyanländes rättigheter – och skyldigheter, egenmakt och individuellt ansvar. 

(ibid:27-28). De identiteter som beskrivs i en nya lagen om etableringsinsatser följer de senare 

regeringarnas beskrivning av subjekt och objekt. Däremot så ser inte de identiteter de tilldelas 

likadana ut. Subjekten beskrivs som givande och objekten som tagande.  

Denna kommunikativa händelse som jag analyserar bygger till stor del på, och refererar 

mycket till tidigare kommunikativa händelser. Att välja att säga att insatserna ska främja eta-
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blering är ett medvetet val då begreppet känns endast syftar till etablering på två nämnda 

områden och inte integrering i sin helhet. I den nya etableringslagen bygger man mycket på 

gamla spår. Speciellt vill man komma ifrån det ”Vi och Dem-görande” som man på 90-talet 

insåg att den svenska integrationspolitiken hade bidragit till att skapa (Brekke & 

Borchgrevink, 2007:17). Innan dess såg man inte riktigt problematiken i att rikta insatser mot 

en grupp som man själv definierade. En allt för omhändertagande strategi har visat sig 

problematisk på flera områden då den behandlar nyanlända som i behov av ett överdrivet 

omhändertagande, av hjälp, av stöd, av speciella insatser etc. och gruppen ”Dem” blev således 

stämplade som resurssvaga och oförmögna att jobba själv. Detta håller den borgerliga alli-

ansen så väl som det rödgröna blocket med om (Landerholm, 2009:26) Den diskursen känns 

idag som förgången. Fortfarande så anser man dock att det behövs speciella insatser mot 

”vissa nyanlända”.  Ett överdrivet omhändertagande gynnar ingen och denna nya lag markerar 

tydligt ett avståndstagande från en sådan strategi. Ansvarstagande och individuell delaktighet 

och valfrihet betonas, vilket också känns som tydliga representationer från en nyliberal 

diskurs. Detta är intressant ur en ideologisk synvinkel eftersom detta är något av de borgerliga 

partiernas slagord. Att Arbetsförmedlingen köper upp tjänster från privata företag, alltså att 

vissa delar av etableringsinsatserna privatiseras känns inte heller främmande utifrån en 

ideologisk synvinkel. Att regeringen tar tillbaka ansvaret och delegerar det till 

Arbetsförmedlingen känns däremot inte som en lika självklar handling. Syftet med detta är att 

skapa enighet över landet så att alla insatser mot de nyanlända ser lika ut i hela Sverige 

samtidigt som de ska bli effektivare.  Här märks en mer traditionell socialdemokratisk diskurs 

då man kan tänka sig att ett statligt övertagande leder till bättre kontroll och en jämn 

fördelning av resurser för alla oavsett vart man bor. Både privatiseringen och den centrala 

kontrolleringen av etableringsinsatserna gör tillsammans att denna reform anstränger sig för 

att ändra den gamla diskursordningen.  

Tidsgränsen på två år kan kännas väldigt ”svart på vitt” och det kan ifrågasättas om det 

verkligen är så enkelt när det är insatser riktade mot människor och framför allt individer man 

talar om. Denna tidsbegränsning av etableringsinsatserna är intressant i relation till den 

tidigare forskningen om strukturell diskriminering som De Los Reyes och Kamali (2005) 

beskriver som varierande och situationsbunden. De menar att det är människans handlingar 

som bestämmer om ojämnlika maktförhållanden ska förstärkas eller motverkas. Det viktiga är 

att det finns en handlingsram eftersom aktiva strategier får mer eller mindre avsiktliga 

konsekvenser (ibid:15). Att insatserna nu har en kortare och tydligare tidsperiod, tolkas som 
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att det ojämlika maktförhållande som finns fortfarande får existera men att den till viss del 

motverkas genom att denna strukturella diskriminering har en tidsbegränsning.  

Vad vill då regeringen med denna nya lag? Ja nyckelbegrepp kan sammanfattas som ansvar, 

valfrihet, lika för alla, tidsbegränsade insatser, effektivisering och kontroll och linjen skiljer 

sig mycket från den omhändertagande strategi Lena Södergran (2000) beskriver i sin 

avhandling Svensk Invandrar –och Integrationspolitik. En fråga om jämlikhet, demokrati och 

mänskliga rättigheter (ibid:12–13). Det är en diskurs som blandar inslag fån olika tidigare 

diskurser och man vill ändra gränserna för just den speciella diskursordningen av 

integrationspolitiska insatser och strategier. Regeringen har definierat problem med den gamla 

ordningen och vilka hinder som kan finnas för att vissa nyanlända invandrare ska etablera sig 

i det svenska samhället och man gör en satsning för att motverka ojämlikhet och främja till 

ändring av den sociokulturella ordningen.  

4.4 Den textuella konsumtionen  
 

Denna del bygger på de intervjuer jag har gjort med människor i Örnsköldsvik som på ett eller 

annat sätt och i varierad grad jobbar utifrån den nya lagen. Detta är alltså den receptions-

undersökning jag har nämnt tidigare i uppsatsen där jag vill se hur det textuella materialet 

konsumeras och tolkas av de som läser den. Jag vill veta hur de tolkar den nya lagen och vilka 

reaktioner och synpunkter de har. Jag har delat upp denna del utifrån teman som är åter-

kommande bland respondenterna och som är av intresse för denna uppsats. De olika teman jag 

behandlar är: informationsintag, oklarheter, samarbete, lagens syfte, om målet är realistiskt 

och vad kan vara eventuella problem, det outtalade hindret, det positiva och varför insatsen 

bara gäller för vissa nyanlända invandrare. Denna del avslutas med återkoppling till tidigare 

forskning och teori. I de citat från intervjuerna när det bara är respondenten som citeras, 

presenterar jag vilken respondent som citeras och i vilket sammanhang. När citatet är en del 

av intervjun där både jag och respondenten talar, har jag märkt ut detta i citatet. R framför en 

mening betyder att det är respondenten som talar. M innan texten betyder att det är jag 

(Maria) som talar.  

4.4.1 Informationsintag  
 

Jag ställde en del frågor om hur respondenterna hade fått information om den nya lagen, hur 

mycket information de hade tagit del av och om de tyckte det var tillräckligt. I mängd infor-

mation så har alla respondenter tagit del av både lagar och förordningar och man tycker inte 



33 

 

att det har varit för lite information. Representanten på Arbetsförmedlingen säger till exempel 

att de har tagit del av allt som går att ta del av: 

Så är det ju eftersom vi har fått, Arbetsförmedlingen har huvuduppdraget så måste vi 

ju, då enligt den. Och sen om man inte kan den i huvudet utantill, men vi måste ju 

följa den i alla fall och vi måste ju, är det saker vi inte vet då måste vi ju ta reda på 

”hur agerar vi här eller hur ska vi göra?”. Och det är ju avsatta vissa specialister som 

vi kan ringa till då om det är sådant vi är osäkra på eller inte vet hur vi ska tolka just 

vissa saker då. Och då måste vi ju vända oss dit. Vi kan ju inte sitta och göra och tänka 

att "Det är säkert så här eller så kan vi nog göra", utan det måste ju fungera. 

 

När jag frågar hur de har fått information så är svaren lite mer spridda. Alla har läst de olika 

texterna och både Arbetsförmedlingens representant och etableringslotsen uppger att de har 

varit på informationsträffar samt utbildningsdagar med andra aktörer som arbetar med samma 

saker som dem. Att sitta i möten tillsammans med kollegor och andra aktörer för att 

tillsammans bearbeta och gå igenom lagen, förordningar och annan information är någonting 

som är centralt för de flesta. Viktigt är också det egna ansvaret att söka upp, hålla sig upp-

daterad och ta till sig information. En av respondenterna har ett stort nätvek som sträcker sig 

bortom sin egen kommun och vanliga arbetsområde, då denne har skapat sig personliga kon-

takter med andra personer som jobbar med samma saker. Inom nätverket samtalar de och ut-

byter erfarenheter och reder ut frågetecken. Representanten från Integrationsenheten säger att: 

Vi har ju måsta sätta in oss i hela lagen. Och det har vi ju gjort mer eller mindre 

allihop. En del har lusläst lagen, (namn) till exempel. Och vi, jag har ju försökt 

att hålla mig kunnande om vad som står i den här lagen och vad det innebär. Och 

det har vi ju även gjort i samband med olika möten med olika aktörer: med 

Arbetsförmedlingen och med socialtjänsten … Sen har vi haft, vi fortsätter hela 

tiden att ha möten. Dels för att ta upp det som var ”men nu var det en sådan 

händelse, hur skulle vi ha gjort istället eller var det bra som det blev”. 

Enhetschefen på kommunen säger så här angående informationsintaget:  

 

Och vi har bollat mellan varandra via telefon för övrigt. Sen går det ju att söka, 

men problemet är ju att man blir lite, alltså vardagens på något sätt, frågor, trillar 

ju lätt över en lite … Men därför har det varit det här att som vi har samlats 

liksom, konferensdagar, hela nätverksdagar eller från lunch till lunch och med 

kvällen så där, man sitter och surrar. Det har ju varit bra för då har man ju, allt 

eftersom tiden har gått så har man ju kommit på saker. Och nu när det har 

kommit igång så att säga, efter den 1/12 har det ju blivit nya frågor. 

 

4.4.2 Oklarheter 
 

Det uppfattas alltså inte som att respondenterna har fått för lite information. Däremot så är det 

många respondenter som har upplevt att innehållet är otydligt på vissa delar och att man inte 
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tycker att det framgår klart vad som menas. De flesta av representanterna har någon gång stött 

på oklarheter i vad som egentligen förväntas av dem. Det kan handla om allt från vad som 

faktiskt ska ingå i de uppgifter som lagen och förordningarna säger de ska arbeta med till att 

förstå sitt eget uppdrag men känna att andra aktörer inte har lika klart för sig vad som 

förväntas av dem. Lotsen uppfattar uppdraget i sig som väldigt klart men påpekar också att 

det kan dyka upp frågor, men att denna har Arbetsförmedlingen, sin specialist och andra 

aktörer att rådfråga. Alla respondenter understryker det faktum att den nya lagen inte har varit 

i kraft så länge vi tillfället av intervjuerna och att kommunen ännu inte har tagit emot så 

många nyanlända invandrare som den här etableringslagen gäller för. Alla medger att det är 

en process och att det dyker upp frågetecken eftersom tiden går och man aktivt jobbar utifrån 

lagen. Det som ofta kommer upp är att det finns ett bra samarbete mellan många av aktörerna 

och att detta är av stor vikt för att samtligas arbete ska bli så bra som möjligt och för att man 

ska kunna reda ut oklarheter. På frågan om respondenten har fått tillräckligt med information, 

svarar representanten på Integrationsenheten: 

R: Nej den har inte varit tillräcklig. Det fanns för många frågetecken redan 

från början. Det kan jag nog säga rakt av så. Det var för luddiga, för luddiga 

formuleringar i lagen för att man skulle säga "ja men här står det ju tydligt", 

utan det var skrivet. Ja du har ju läst den?! 

M: Mmm. 

R: Det är ju skrivningar som man liksom "jaha?". 

M: Man kan tolka? 

                 R: Man kan tolka, det är mycket tolkningsutrymme tycker jag 

Även enhetschefen på kommunen uppfattar att det kan vara svårt att veta exakt vad texterna 

menar. Respondenten svarar så här på frågan om denne har klart för sig vad uppdraget är 

utifrån den nya lagen: 

Ja så här: kommunen ska, kommunen ska, kommunen ska. Men fyll den med 

någonting! Det är inte alltid så lätt. Alltså fylla med det här konkreta. 

 

Senare i intervjun ger respondenten på Integrationsenheten ett exempel på hur denne tycker 

man kan tolka utifrån lagen: 

Ja det är liksom "lotsen ska hjälpa till på det sociala området och medverka till att 

den enskilde får". Ja men vad menar ni med det? Alltså räcker det med att ”här 

får du en karta till fotbollsplan och telefonnummer till tränaren. Var så god”. Är 

det att medverka till? Eller ringer man upp tränaren och följer med till första 

träningen eller hur gör man? 

 

Det är även fler av respondenterna som påpekar att det finns tolkningsutrymme och 

att det antingen blir i samråd med specialister eller kollegor som man reder ut oklar-
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heterna. Vissa pratar med sina kollegor och andra aktörer för att tillsammans best-

ämma vad texterna egentligen menar. När jag frågar etableringslotsen vad de sociala 

frågorna innebär så svarar denne: 

Jag tycker inte att det framgår så tydligt eller så mycket från, från det här 

informationsdokumentet t.ex. Men det är också en tolkningsfråga vad man menar 

med sociala, den här sociala biten. För att det här att etablera sig till samhället 

och ja, arbetslivet t.ex. sociala biten, det ingår ju i det egentligen. Så jag vet inte 

om det är lite underförstått att det är en bit av själva etableringen. 

 

 När jag frågar enhetschefen om det är tydligt vad alla aktörer ska göra så svarar denne: 

Det är inte tydligt vilka som har rehabiliteringsansvaret … vem ska jobba, alltså 

vem, vem är det som har rehabiliteringsstödet i kommunen? Ja inte är det vi. Vi 

kan inte rehabilitera, vi har inte den kunskapen.  

Detta omvårdnadsområde är någonting som också lyfts fram under intervjun med personen på 

sfi. Respondenten säger att: 

Sen så här vi ju samma problem som vi alltid har haft att vi har landstingen som 

inte ställer upp med den specialistvård vi skulle behöva. Det gör ju att om eleven 

mår dåligt och inte får hjälp så tar det länge tid. Sen kan vi sätta in vilka åtgärder 

som helst, få vi inte hjälp, får inte eleven hjälp så kvittar det ju om vi har lotsar 

eller vad vi nu sätter in. Så är det ju. Ja kurator har vi ju, men det finns ju, de som 

har väldigt stora problem, alltså där pratar jag om kvotflyktingar, jag pratar om 

personer som kommer, som under lång period har vistats i enormt, under enormt 

påfrestande förhållanden och de har ju mycket posttraumatiska händelser. De kan 

ju vara torterade, det finns ju, you name it! Det finns! Så jag menar det finns ju 

ingen som inte har en stor livserfarenhet som de skulle behöva bli av med 

kanske. Och en del är ju värre än andra. En del klarar ju det genom familjen men 

det är en utsatt grupp. 

 

Det ska påpekas att den nya lagen inte tar upp rehabiliteringsfrågan utan området nämns 

indirekt där man presenterar sjukintyg. Denna fråga är mer generell och är viktigt då det är ett 

återkommande ämne. Två av respondenterna säger att de har specialister de kan vända sig till 

om de har frågor eller funderingar. Arbetsförmedlingen har två stycken personer som svarar 

för arbetsmarknadsområdet södra norrland vilka de lokala Arbetsförmedlingarna kan vända 

sig till. Även etableringslotsen har en specifik person som denna kan vända sig till vid frågor 

om just etableringsinsatsen: 

Ja, och sen har vi ju också så att, eftersom (företagets namn) är ju ett så pass stort 

företag, att vi finns i hela landet, då har vi också en person som är regionlots, 

som det heter. Och den personen var ju först av oss alla inom företaget som, som 

kom in i det här uppdraget och avtalet och som har, ja som kan allt och lite till. 

Så att jag kan till exempelvis alltid vända mig till vår regionslots om jag behöver 
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ha stöd i något som jag inte riktigt förstår och om jag har läst avtalet och om det 

skulle vara frågetecken eller.  

 

4.4.3 Samarbete 

Under alla intervjuer kommer temat samarbete upp. Alla tycker att det är viktigt för att 

etableringsinsatserna ska fungera bra. Många av aktörerna har haft ett nära samarbete redan 

innan den nya lagen, men de uppger att detta samarbete har blivit starkare och mer intensivt 

inför den nya lagen och efter det att den trädde i kraft. Arbetsförmedlingen, SFI, Integrations-

enheten och enhetschefen har sedan tidigare haft ett samarbete. Den nya aktören etablerings-

lotsen hade vid intervjutillfället haft nära kontakt med Arbetsförmedlingen men inget med 

övriga aktörer. Ett möte med andra lotsar och Integrationsenheten var inplanerat kort eter 

intervjutillfället. Två av respondenterna underströk vikten av ödmjukhet inför starten att 

arbete med denna nya lag och allt vad det innebär med omstruktureringar och nya uppdrag. 

Etableringslotsen säger att: 

Och det som jag personligen uppskattar mycket är, jag känner en ödmjukhet och 

med det menar jag t.ex. det här är ett nytt uppdrag för oss och det är ett nytt 

uppdrag även för Arbetsförmedlingen och det första mötet jag och vår regionlots 

hade just med handläggarna här, redan där poängterade Arbetsförmedlingen att, 

att vi får hjälpas åt. Och det tycker vi var riktigt skönt att höra att även de har den 

inställningen och förståelsen för att det här är ju nytt, att, att kom och fråga om 

allt. Det finns inga dumma frågor. Vi vet kanske inte om allt heller. Så att man 

känner sig alltid välkommen att man kan kontakta dem och det tycker jag är 

väldigt viktigt. Det är det. 

4.4.4 Lagens syfte 

Ett ytterligare centralt tema i mina intervjuer var hur respondenterna uppfattar lagens syfte. 

Alla fem personer jag intervjuade hade ett klart och tydligt svar på vad de ansåg att syftet var. 

De svarar att syftet med lagen är att den nyanlände ska komma ut i arbete fortare och att man 

hoppas på att man på ett bättre sätt ska ta tillvara på den breda kompetens som finns hos de 

nya svenska medborgarna. Respondenten på Integrationsenheten säger att: 

Ja man vill ju undvika, man vill ju får bort den här höga arbetslösprocenten för 

utrikes födda. Man vill ju att folk ska komma fortare i arbete. Och det är en bra 

tanke. Det vill vi också.  

 

I intervjun med en person som jobbar på Arbetsförmedlingen ställde jag frågan på ett annat 

sätt:  

M: Varför tror du att den här nya lagen har kommit? 
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R: Ja regeringen sa att det skulle bli enhetlighet inom det här och att man skulle, 

det tar för lång tid för en flykting att komma ut i arbete. Man har sett att 

genomsnittstiden är 7 år då. Och det är det man vill förkorta. Vår egen 

generaldirektör Angelis Svenberg hon har sagt att vi ska klara det på två år, och 

det tror vi väl inte riktigt på men det låter ju, det låter ju bra. Jag tror inte att vi 

förkortar det 5 år med att vi tar över någonting. Och speciellt inte i vår kommun 

eftersom vi ofta har jobbat med den här gruppen ganska tidigt förut tillsammans 

med integrationsenheten och de har skrivits in som arbetssökande, kanske inte 

andra, tredje dagen här i kommunen men kanske tredje, fjärde månaden en hel 

del av dem. Men, men det har som sagt varit väldigt olika i kommunerna tidigare. 

På många ställen har man inte alls kommit i kontakt med Arbetsförmedlingen på 

lång tid och det är väl det som man vill förändra då. 

 

4.4.5 Är målet realistiskt och vad kan vara eventuella problem 

Alla respondenterna är positiva till den nya algen, i olika grader och på vissa punkter. Några 

har dock invändningar till tillvägagångssättet och menar att regeringen har ”missat” bitar för 

att målet ska kunna uppnås. Många ser också en del eventuella problem som kommer uppstå i 

etableringsprocessen. Alla anser att det för tillfället fungerar bra med de resurser och 

tillgångar man har att tillgå i etableringsuppdraget. Många poängterar dock att detta är nu och 

att kommunen inte har tagit emot speciellt många människor som ingår i etablerings-

insatserna. En del befarar att när det kommer fler nyanlända som ska ingå i insatserna, 

kommer Arbetsförmedlingen behöva mer personal som arbetar med dessa frågor. Även 

Integrationsenheten hur funderingar över framtiden då det kommer ske nedskärningar på 

enheten men att behovet av att de finns fortfarande kommer att existera, inte minst när det 

kommer fler nyanlända till den ”nya ordningen”. Respondenten säger att det nya systemet kan 

göra att det blir svårt för individen att veta var denne ska vända sig när det kommer till 

alldagliga frågor och funderingar. Tidigare har de vetat att de kan gå till Integrationsenheten 

och att de har vetat att de kan hjälpa till att antingen lösa problemet tillsammans med 

individen eller hänvisa till respektive myndighet eller enhet. Detta kan kopplas ihop med att 

en del tycker att etableringslotsens uppdrag är otydligt. Lotsen ska stödja den nyanlände i 

arbetsrelaterade frågor, men också i sociala frågor. Det är de sociala frågorna som för vissa 

känns oklart. Någon påpekar att den tid de har med varje person förmodligen inte kommer att 

räcka till så mycket mer än arbetsrelaterade frågor och man undrar vad som kommer falla 

mellan stolarna. Speciellt då det är vinstdrivande företag som utför uppgiften. 

Etableringslotsen menar att de sociala frågorna och de arbetsmarknadsrelaterade frågorna går 

in i varandra och att varje person är en individ med en individuell etableringsplan där det tyd-

ligt framgår vad som ska ingå i lotsinsatsen.  
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4.4.6 Det outtalade hindret 

När jag och respondenterna samtalar om framtiden, om det känns som att målet med den nya 

lagen är realistisk, så kommer vi in på att det finns andra problem än de som nämns i lagen 

och de som man aktivt ska arbeta med inom ramarna för denna etableringsinsats. Det första är 

att det faktiskt måste finnas arbeten att bli anställd till. Denna satsning skapar inte arbeten och 

finns det dåligt med arbeten så blir det svårt att bli anställd. Enhetschefen på kommunen 

säger: 

 Ja det är det enda sen är det ju så att Arbetsförmedlingen gör ju inte heller arbetena 

(syftar till att de inte kan skapa arbeten). De ska ju finnas någonstans, arbetena ska 

finnas och det ska finnas arbetsgivare som vill anställa folk som har en annan bakgrund. 

 

En respondent talat om rädslor för att ta in en person får ett annat land som ett problem. 

Personen på Arbetsförmedlingen funderar över hur arbetsgivare tänker när de anställer ny 

personal: 

… som företagare är det nog lätt att tänka "varför ska jag välja någon som har 

lite svårt med språket och inte kan vår företagskultur när jag kan välja en svenska 

som är arbetslös och egentligen kostar lika mycket". 

En annan menar att det finns attityder och föreställningar som är fyrkantiga, att utbildnings-

systemet är fyrkantigt och att vi inte tar tillvara på de kompetenser som finns hos de ny-

anlända. Respondenten på SFI säger att det största problemet är:  

R: Attityder. Hos arbetsgivarna. Och attityder hos folk i gemen. 

M. Ser du att det kan bli ett problem som krockar då men den här satsningen? 

R: Det är samma som har krockat hela tiden. Det har ju, det är svårt att ändra attityder. Det 

är ju ett mänskligt, om man nu har sett över hela Europa så är ju en hårdnar ju villkoren så 

fort det bli lågkonjunktur och det har ju varit lite så i Europa nu då. Och är de man skäller 

på är de som kommer utifrån. Och i synnerhet de som är arbetslösa och som inte har 

förmågor och tycker att andra kommer och tar, vilket inte är sant. Men det är vad man tror. 

Så att det är ju attitydpåverkan hur man ska få till det.  

 

4.4.7 Det positiva 

Det är många positiva aspekter med den nya lagen som kommer fram i samtalen med 

respondenterna. Ett det finns en tidsgräns på insatserna tyckte någon är bra. Alla håller med 

om att fokus på att hitta ett jobb så snabbt som möjligt är eftersträvbart och nödvändigt om 

man ska etableras i det Svenska samhället. Det är väldigt positivt att Arbetsförmedlingen har 

fått en tydligare roll och att de nyanlända kommer i kontakt med dem i ett tidigt skede när de 

kommer till Örnsköldsvik (och hela Sverige). Etableringslotsen säger att: 
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Ja fördelen med det här nu att det är Arbetsförmedlingen som direkt har kontakt 

med den nyanlände invandraren det är ju att så fort som möjligt har den 

deltagaren möjlighet att gå till en lots, att vi nästan omgående kan börja med det 

här att deltagaren etablerar sig, här och det är ju. Nu när man säger det högt så 

känner jag att så borde det ha varit sedan tidigare, naturligtvis. För att om målet 

är att deltagaren ska bli självförsörjande och ska få ett jobb, då är det ju 

Arbetsförmedlingen och en lots man bör vända sig till. 

Respondenten på Integrationsenheten kommer fram till att detta system med många aktörer 

som från en aspekt kan ställa till med förvirring för den enskilde individen också kan leda till 

något positivt: 

R: Den gamla ordningen, då fanns det, då var det ju vi som enhet. Men det här 

kanske inte, alltså det här kanske blir bra. För att andra enheter tvingas, inom 

citationstecken att de här, att möta de här människorna som faktiskt finns här och 

flyttar hit och bor här. Tidigare eller som det har varit tidigare så har alla frågor 

som andra enheter har haft eller inte alla men många har ringt hit i allehanda 

frågor därför att det har varit främmande eller vi, folk har blivit hänvisade hit ... 

så att det kan ju vara bra att det här, att det sprider sig lite grann så att fler får, att 

det inte bli så märkvärdigt helt enkelt. Att det inte är så himla kostigt. 

M: Ja, tror du att det är en medvetenhet från regeringen? 

R: Nej, ja alltså det kan det väl vara i och för sig att man lägger, man plockar in 

fler aktörer därför att fler aktörer ska vara tvungna att sprida, inte sprida med att, 

ja att det kanske blir lite mer odramatiskt, okonstlat. 

 

Senare säger samma respondent: 

 

 Ja jag tycker att, det är väl lite grann det att man inte har just några skarpa 

avgränsningarna mellan just "vi och de där". Att de gränserna suddas, det kan 

vara positivt. 

4.4.8 Varför insatsen bara gäller för vissa nyanlända invandrare  

En del av respondenterna hade klara synpunkter på varför denna etableringssatsning bara 

gäller för vissa nyanlända invandrare. Respondenten på sfi säger: 

Det är ju så korttänkt därför att man har ju bara tagit de som är, som kommer vi 

integration som flyktingar. Vi har ju, alltså hos mig är det ju 50/50, jag har ju mer 

invandrare än vad jag har flyktingar. Så man missar ju halva, de har ju inga, de 

behöver inga etableringsplaner, de behöver inte skrivas in på arbetsförmedlingen, 

det behöver inte göras någonting. Utan det är ju bara dem man koncentrerar sig 

på. Så att man missar ju över hälften av dem som finns i Sverige. 

En annan synvinkel blir synlig när en anställd på Integrationsenheten menar att det känns som 

att regeringen har utgått från att det är asylsökande flyktingar och inte kvotflyktingar som 

etableringsinsatserna ska gälla för. Personen påpekar att det finns många andra kommuner 

som har en större del kvotflyktingar, inklusive Örnsköldsviks kommun, och att dessa tvingas 

till nedskärningar inom organisationen som en följd av att Arbetsförmedlingen tar över det 
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samordnande ansvaret. Respondenten menar att man har andra behov när man är kvotflykting 

och direkt kommer till kommunen från ett kris/krigsdrabbat område än när man kommer som 

asylsökande. Som asylsökande har man kanske lärt sig lite svenska, man har bildat sig en 

uppfattning om det svenska samhället, man kan ha skapat kontakter och man kan också ha 

valt att bo i just den kommunen för att man har sin familj där eller av annan anledning. 

Respondenten på Integrationsenheten säger att: 

Sen tror jag man har utgått ifrån, så tolkar jag det personligen att man har utgått 

ifrån asylsökande i lagen. Men, som asylsökande så har man ju hunnit lära sig 

ganska mycket innan man får sitt uppehållstillstånd. Det har man inte som 

kvotflykting. 

 

En annan respondent menar att de asylsökande människorna ofta kan må sämre än kvot-

flyktingarna, om man nu ska skilja på dem, eftersom det är mycket osäkerhet och funderingar 

i väntan på beslut om de få stanna i Sverige eller inte. Många av dessa personer mår väldigt 

dåligt och är i stort behov av speciell hjälp. En annan respondent påpekar att det är svårt att 

avgöra vem som är i störst behov då det är individer man jobbar med som alla har personliga 

erfarenheter och behov. 

4.4.9 Återkoppling till tidigare forskning och teori  

Denna konsumtionsdel av den diskursiva praktiken ger en bra bild av hur textkonsumtionen 

ser ut för personer som direkt jobbar utifrån den nya lagen och dess förordningar. Det är i 

denna process som symboler omvandlas till diskursiv handling vilket framför allt kan kopplas 

samman med de normativa och kognitiva institutionerna som Scott beskriver. De normativa 

institutionerna lägger grunderna för den regulativa lagen vilka också fungerar som social 

förpliktelse och bestämmer vad målet med integrationspolitiken ska vara och hur olika sociala 

positioner bör agera i vissa situationer (Scott, 1995:35–39). Dessa normativa institutioner öv-

ergår till ett individuellt handlande som existerar som kognitiva institutioner och som sker 

inom ramarna av en kontext av kulturella system där aktörens subjektiva tolkning är viktig för 

att förstå handling (ibid:40-43).  

Alla respondenterna arbetar olika utifrån den nya lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare, vilket är givet då de arbetar på olika platser och har skilda arbets-

uppgifter. Det är inte en enkelspårig process att sätta lagen till praktik. Det har varit och är 

fortfarande en process där man försöker klargöra vad det nya uppdraget egentligen betyder. 

Precis som Abdul Kadhim (2000) skriver i sin avhandling Svenskt Kommunalt 

flyktingmottagande: Politik och implementering, så är samarbete och kommunikation är en 
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nyckel för att alla bitar ska falla på plats så att etableringsinsatserna kan bli så bra som möjligt 

och att målet kan nås (Kadhim, 2000:76). Att alla respondenter tycker att det är positivt att 

lagen främjar en tydlig kontakt med Arbetsförmedlingen och att man har en tydlig satsning på 

att få ut den nyanlände i arbete, är viktigt då det innebär att alla arbetar mot samma mål. Som 

vi såg i avsnittet ovan är det olika diskurser som existerar inom denna diskursordning. Varje 

diskurs representeras av de olika yrkesgrupperna vilket innebär att aktörerna kan ha olika syn 

på hur man bäst ska arbeta för att nå det gemensamma målet. Kadhim skriver att det kan vara 

svårt att nå ett lyckat resultat när det finns många aktörer och intressenter (ibid:37) och det 

krävs då god kommunikation och samplanering. Representanterna från de olika 

yrkesgrupperna ger uttryck för att vissa delar av lagen och förordningarna kan vara svåra att 

förstå och att det finns utrymme för egen tolkning. Bland dessa policydokument finns det 

alltså en varierad nivå av utförlighet i vad uppdraget innebär, vilket kan kopplas tillbaka till 

Kadhims avhandling där han skriver att detta kan vara mer eller mindre avsiktligt men att de 

texter som är mer tvetydiga kan bero på kompromisser mellan olika partier i beslutsprocessen 

och att en sådan lag kan ha möjlighet att finnas kvar länge då man istället har större möjlighet 

att anpassa innehållet i lagen efter den lokala nivån (ibid:67-68). Att representanterna från 

Arbetsförmedlingen, etableringslotsen och sfi känner att respektive uppdrag är tydligare än 

vad representanten från Integrationsenheten och enhetschefen på kommunen gör, är i sig 

intressant ur analytisk synpunkt. Även om alla diskurser inom diskursordningen finns repres-

enterade så uppfattas uppdraget för den nya aktören och representanten av en marknadsliberal 

diskurs som absolut tydligast. Även representanten fån sfi menar att uppdraget känns klart då 

deras uppgift är den samma som innan den nya lagen. Flest frågetecken väcks hos 

Integrationsenheten och den kommunala enhetschefen dels eftersom den nya lagen innebär en 

stor organisatorisk omställning från att ha haft det huvudsakliga ansvaret av samordning till 

att lämna över detta till Arbetsförmedlingen. Även representanten från Arbetsförmedlingen 

känner att det ibland dyker upp frågor, men de har då specialister att rådfråga. Det uppfattas 

som att de olika diskurserna inom diskursordningen ska arbeta tillsammans för att uppnå 

önskat mål med etableringslagen, samtidigt som de konkurrerar då vissa diskurser tar över 

utrymme från en annan. Här menar jag att marknadsdiskursen och den statliga diskursen tar 

över från den kommunala och traditionellt omhändertagande diskursen.  

Målgruppen för etableringssatsningen har ett behov av speciella insatser då man inte kan det 

svenska språket och man oftast har en bakgrund med personliga traumatiska erfarenheter. Alla 

respondenter är tydliga med att man inte arbetar efter en syn som kategoriserar människorna 
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som har rätt till insatserna i grupp utan att man ser varje person som en individ med behov av 

individuella insatser. Under alla intervjuer kommer vi in på de strukturella problem som kan 

göra det svårt för denna nya satsning att lyckas och som alltid har varit ett hinder för 

nyanlända att etablera sig. Attityder, rädsla och okunskap finns hos potentiella arbetsgivare 

och i hela samhället. Förmodligen så är det därför det behövs speciella satsningar för att 

etablera nyanlända i arbets- och samhällslivet. Att språket är högst relevant finns det ingen 

tvekan om. Inte heller att man ska få den vård eller finansiella medel som behövs för att 

komma på fötter och kunna utvecklas. Det behöver alla. Arbeten behövs också. Som 

regeringen skriver i prop. 2009/10:60 så arbetar man med dessa frågor men hur arbetar man 

med attityder och föreställningar? Precis som De Los Reyes och Kamali (2005) nämner i 

Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, så upprätthålls 

diskriminerande strukturer av diskursiva praktiker. Detta sker oftast inte medvetet vilket 

också gör att attitydförändringar är bland det svåraste att förändra. Det måste ske genom 

definierade satsningar och genom många kanaler (ibid:15-16). 

Att arbeta med att etablera nyanlända i det svenska samhället verkar handla om att erbjuda 

speciella insatser och stöd samtidigt som man vill få bort det felaktiga antagandet att ”De” 

inte är som ”Vi”. Det är hela tiden en balansgång av att erbjuda bästa möjliga redskap för att 

en nyanländ ska kunna leva på samma villkor som någon som bott i Sverige hela sitt liv eller 

som själv kallar sig svensk, parallellt som motverkande attityder måste bekämpas. Intressant 

under en av intervjuerna var när en respondent påpekade de möjliga problem som kan uppstå 

för den nyanlände individen när det blir fler aktörer inblandade och förvirring kan uppstå, 

samtidigt som detta kan vara ett bra sätt att ta ett steg ifrån en föreställning om ”Vi och Dem”. 

Insatserna blir mindre dramatiska och fler aktörer får i ett tidigt skede av ankomsten till 

Sverige träffa dessa människor och vice versa.  

4.5 Den sociala praktiken  

Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dess produktion och 

konsumtion är alla sociala praktiker som har en del i skapandet och reproducerandet av de 

diskurser som tar plats inom den integrationspolitiska diskursordningen. Denna sociala 

praktik, att integrera nyanlända invandrare i det svenska samhället har vuxit fram som ett sätt 

att möta den ökade mängd människor som kommer till Sverige som invandrare eller 

flyktingar (Brekke & Borchgrevink, 2007:16).  
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 Integrationspolitiken hade och har som mål att utöka civila, sociala och politiska rättigheter 

vilket man också gjorde och på ett sätt fortfarande arbetar för (Södergran, 2000:12–13).  Om 

vi går tillbaka till textanalysen och analysen av den diskursiva praktiken och knyter ihop 

dessa med den sociala praktik de ingår i, så framkommer det att etableringsinsatserna med den 

nya lagen inte ämnar utöka politiska rättigheter utan fokuserar på sociala och civila 

rättigheter. Jag har konstaterat i de tidigare analysdelarna att den kommunikativa händelsen av 

den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare tycks innehålla en 

blandning av olika diskurser. Jag har identifierat diskursen om den statliga kontrollen som har 

visats sig vara ny om man jämför med den gamla integrationsordningen. Dock har staten haft 

en större del i den integrationspolitiska diskursordningen långt innan den gamla ordningen. 

Man kan alltså säga att en gammal diskurs plockas tillbaka och återanvänds. De klassiska 

omhändertagande och stöttande diskursen finns kvar men den praktik vari den har existerat i 

den gamla ordningen, kommunen och Integrationsenheten, har fått lämna över ansvar till 

Arbetsförmedlingen. Den nya aktören, etableringslotsen, är en diskursiv praktik av en 

marknadsliberal diskurs. Dessa är de mest framträdande diskurserna inom den 

integrationspolitiska diskursordningen. Målet med etableringsinsatsen är att den nyanlände 

ska bli självförsörjande, och insatserna har en tidsperiod på högst två år, sedan övergår den 

nyanlände till det ”vanliga systemet”. Förståelsen om att jobb är det mest eftersträvbara har 

funnits länge inom diskursordningen men den har nog aldrig varit så tydlig som nu. Att detta 

är fokus för denna satsning beskriver hur vi i Sverige (och väst) förstår världen och hur vi 

väljer att tala om den. Denna individualistiska diskurs där det ska finnas ”lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Prop. 

2009/10:60:25) representerar en bredare individualistisk diskursordning som finns i hela 

samhället. Därför är den inte på något sätt ny.  

4.5.1 Återkoppling till teori och tidigare forskning 

Vad detta kan få för sociala konsekvenser är lättast att beskriva i relation till samhällets olika 

institutioner och Richard Scotts (1995) teoretiska redogörelse av de tre institutionella pelarna. 

Eftersom diskurser produceras och reproduceras inom och av institutioner på olika nivåer 

vilket också bekräftas i Neumanns bok Mening, materialitet, makt: en introduktion till 

diskursanalys (2003). Om vi börjar i änden av den faktiska produktionen av den nya lagen så 

har inte detta skett oberoende av de regulativa, normativa och kognitiva institutioner som 

redan existerar i Sverige. Tvärt om så är den nya lagen en produkt av ett komplext system av 

redan existerande föreställningar om hur vi förstår världen och hur vi bör förhålla oss till den. 
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Den regulativa lagen är förankrad i ett system av politiska institutioner. Dessa institutioner är 

välkända hos Sveriges befolkning och existerar för att vi har valt att ha det så. Vi har en 

riksdag som beslutar om lagar och vi har en regering som verkställer dessa och som kommer 

med förslag om nya lagar. Är vi (Sveriges röstberättigade befolkning) inte nöjda med vad de 

åstadkommer så kan vi välja in nya representanter genom val. Det är svårare att se och 

kontrollera de normativa och kognitiva institutionerna. Dessa existerar i vårt samhälle på olika 

grunder och känner mer eller mindre naturliga och vi tar dem för givet. Produkten av en lag 

som den nya etableringslagen blir genom den diskursiva praktiken en uppsättning normativa 

institutioner. Dessa existerar för att det som beslutas genom lagar och förordningar är värden 

som bygger på uppfattningar om vad som är önskvärt och hur man bör förhålla sig för att 

uppnå det önskade målet. De representanter jag intervjuade från olika yrkesgrupper existerar, 

precis som alla människor, i en social kontext där en uppsättning normer och förhållningssätt 

redan existerar. Scott (1995) skriver i sin bok Institutions and Organizations att mening 

skapas i interaktionen (ibid:40) och när den nya lagen och förordningarna träder i kraft så är 

det deras uppgift att se till att den regulativa institutionen implementeras och förvandlas från 

en diskursiv text till praktik. Den diskursiva praktiken har gått från att produceras till att 

konsumeras och förvandlas sen till ett förhållningssätt. De normativa institutionerna var inte 

separerade från skapandet av lagen utan de bidrog till att skapa den. Dessa normativa 

institutioner har styrt hur man tycker att olika sociala positioner bör agera i skapandet – och 

implementeringen av den nya lagen. Olika aktörer bör förhålla sig till etableringsinsatserna på 

ett visst sätt och både objekt och subjekt får sina roller utifrån dessa föreställningar. Scott 

menar också att normativa institutionerna begränsar sociala aktioner samtidigt som de 

förespråkar social handling (ibid:37-39). Diskurserna produceras och reproduceras för att de 

börjar kännas naturliga och både den ”svenska och den nyanlände sidan” är aktörer som 

handlar efter vad som förväntas av dem. Detta gör att diskurserna får stora sociala 

konsekvenser. De kognitiva institutionerna vilka består av normer, koncept, kultur och 

föreställningar existerar för att vi tar dem för givet. Dessa inneboende föreställningar skapar 

en kontext som är det vi kallar verklighet. Den mänskliga världen och verkligheten existerar 

inte oberoende aktörer utan den är uppbyggd av aktörer som har föreställningar och som 

reproducerar dessa genom kommunikativa händelser som bekräftar och upprätthåller denna 

grund.  

Precis som Fairclough och Foucault menar så bidrar alla sociala praktiker till att skapa den 

kontext vari vi lever men maktutövning och ojämna styrkeförhållanden existerar och fortsätter 
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att existera när det är vissa som anser sig besitta kunskap om hur vi bör förhålla oss till vår 

omvärld (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:69; Hörnqvist, 1996:153–154). Alla har vi en 

personlig uppfattning om hur vi vill leva våra liv och vad vi anser om vårt samhälle och hur vi 

uppfattar våra medmänniskor, men det blir ett maktutövande om några anser sig veta vad som 

är det rätta och riktiga och som tycker sig kunna tala om för någon annan vad och hur denne 

är och att denne bör förhålla sig till världen på samma sätt. Alla har vi makten att påverka vår 

och andras livssituation men precis som Magnus Hörnqvist skriver i sin bok Foucaults 

maktanalys, så lever vi i ett expertsamhälle där några har vetande inom vissa områden och 

således har de också makten att styra samhällets många institutioner (Hörnqvist, 1996: 153-

154). Det finns en maktordning och de som ingår i en lagstiftande institution har stor makt 

och med makt kommer ansvar över de diskurser som skapas.  

Inom den integrationspolitiska diskursordningen är det ett konstant balanserande mellan 

denna individuella diskurs där alla är lika och den omhändertagande diskursen där man ser att 

behovet av speciella insatser mot gruppen vissa nyanlända invandrare behövs. Man har 

identifierat problemet med ett ”Vi och Dem-görande” men den stora frågan är hur man ska 

komma ifrån detta problem. Om svaret hade varit enkelt så hade problemet redan varit löst. 

Detta kan kopplas till det De Los Reyes och Kamali (2005) skriver i sin rapport av 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering att det är, viktigt att ställa 

sig frågan vad det är Sveriges regering vill introducera till med etableringsinsatsen och 

varför? (ibid:8). Om det inte fanns andra strukturella hinder i Sverige för nyanlända att 

etablera sig i arbets- och samhällslivet så skulle man inte behöva ha så omfattande insatser. 

Den tidigare forskningen (Prop. 2009/10:60; Brekke & Borchgrevinkhar; De Los Reyes & 

Kamali) har identifierat strukturella problem i den diskriminering som har pågått och 

fortfarande pågår genom att man delar upp människor att säga att det existerar ett ”Vi och 

Dem” och de identiteter man har tillskrivit dessa. Denna diskriminering grundar sig i de 

föreställningar som florerar i det svenska samhället om hur de nyanlända är jämfört med ”den 

infödde svensken”, vilka egenskaper de har, att deras kultur gör att det är svårt att förstå 

varandra etc. Dessa typer av föreställningar är inte begränsade till att existera i endast Sverige, 

utan alla har säkert en förutfattad mening om ”De andra”. Representanterna från de olika 

yrkesgrupperna säger att det måste finnas jobb för att målet med etableringsplanen ska lyckas, 

men även att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa. Så länge en nyanländ 

människa möts av en främlingsrädsla eller förutfattade meningar så existerar vi inte på lika 

villkor och vi har inte samma möjligheter. Det stora problemet till varför det ens behövs en 
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etableringsplan är att det i dagens Sverige existerar attityder och diskriminering som gör det 

svårt för en nyanländ invandrare att etablera sig. Den nya lagen om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare har identifierat många problem och försöker till viss del påverka 

maktordningen och uppdelningen av ”Vi och Dem” genom att ändra på den 

integrationspolitiska diskursordningen. Detta sker dock med antagandet att det existerar ett 

”Vi och Dem” och det krävs ytterligare krafttag för att förändra dessa attityder och före-

ställningar. Men som Paulina De Los Reyes och Masoud Kamali skriver så är stukturer och 

institutioner vari den strukturella diskrimineringen tar plats, ofta djupt rotade i 

samhällssystem och upprätthållandet av diskriminerande strukturer genom diskursiva 

praktiker är inte alls enkelt att förändra (De Los Reyes & Kamali, 2005:16). 

Fairclough och den kritiska diskursteorin menar att diskurser fungerar ideologiskt eftersom 

diskursiva praktiker ofta bidrar till att producera och reproducera ojämlika maktförhållanden 

vilka betraktas som ideologiska effekter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:69). Som vi har 

sett i de tidigare analyserna och i texten ovan så skapas och reproduceras ojämlika 

maktförhållanden mellan subjekten och objekten. Den ideologiska riktningen kan sägas 

fortfarande arbeta för att upprätthålla detta förhållande trots att regeringen har uttryckt att det 

är ett stort problem. Diskurserna bidrar till att upprätthålla diskursordningen om att ha 

speciella insatser mot gruppen nyanlända i Sverige men den styr åt ett håll där ”lika för alla” 

är mer centralt än vad det har varit tidigare. Den diskursiva praktiken både omstrukturerar 

eller reproducerar den befintliga integrationspolitiska diskursordningen.  

5. Slutsatser 

I detta arbete har jag funnit att den nya lagen existerar i en integrationspolitisk diskursordning 

som fokuserar på att introducera de nyanlända till det svenska samhället med syftet att 

snabbare få ut den nyanlände i arbete eftersom det idag tar för lång tid. På frågan om vilken 

diskurs är det som regeringen producerar och hur ser den diskursiva praktiken ut; vad lyfts 

fram som väsentligt och vad anser man vara mindre viktigt, kan jag svara att det är flera 

diskurser som finns i den integrationspolitiska diskursordningen. En av de tydligt utmärkande 

diskurserna som regeringen producerar är den omhändertagande diskursen där man anser att 

det bör finnas vissa speciella insatser mot gruppen vissa nyanlända invandare och att dessa 

ska fungera som stödjande och underlättande för individens etablering i arbets- och 

samhällslivet. Denna diskurs har funnits sedan tidigare så den reproduceras genom denna lag. 
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Dock så finns det tendenser som visar på att denna diskurs får ge utrymme till den 

marknadsliberala diskursen som även den har funnits sedan tidigare men som får ett större 

utrymme nu i och med att den privata aktören etableringslotsen kliver en som en central del i 

implementeringen av den nya lagen. Även diskursen om statlig kontroll gör sig synlig på nytt. 

Den har funnits i gamla diskursordningar men gör i och med den här nya lagen ny entré inom 

integrationspolitiken.  

Blandningen av dessa ger en bild av att det som anses vara viktigt är att etableringen av 

nyanlända bli effektivare än förut, att staten ska ha större kontroll över insatserna och att 

dessa ska se lika ut över hela Sverige, att en snabb kontakt med Arbetsförmedlingen och en 

etableringslots ska påskynda processen för den nyanlände att bli självförsörjande och att 

denne också ska erbjudas övrigt stöd och hjälp i denna process. Det väsentliga är att 

etableringen ska ske på grunder av rättigheter och skyldigheter där den individuella 

delaktigheten betonas. Mindre viktigt anses vara den omhändertagande delen där den 

nyanlände tidigare har fått ett större stöd i sociala frågor. För att svara på det övergripande 

syftet med uppsatsen vilket var att undersöka vilka diskurser som produceras/reproduceras 

genom regeringens reform om etablering av nyanlända flyktingar i Sverige, kan 

sammanfattningsvis sägas att regeringen reproducerar befintliga diskurser men att dessa 

modifieras och ges andra utrymmen än tidigare.  

I stycket där jag presenterade mitt syfte ställde jag även frågorna: hur arbetar man efter den 

nya lagen i Örnsköldsvik? Hur tänker de yrkesgrupper som direkt jobbar med 

implementeringen av lagen kring sitt uppdrag och hur denna uppfattas av de som aktivt jobbar 

med den? Dessa frågor besvarades i analysdelen av den diskursiva praktiken. De olika 

yrkesgrupperna i Örnsköldsvik arbetar på olika sätt eftersom de är delar av olika praktiker. 

Viktigt har varit att se att även om det fortfarande finns frågetecken om hur man ska arbeta 

efter vissa delar av lagen och förordningarna, så delar alla aktörer uppfattningen om att målet 

med den nya lagen är positivt. Detta är viktigt för att kommunen ska kunna nå ett så bra 

resultat som möjligt. En annan förutsättning är dock att det finns god kommunikation mellan 

de olika aktörerna så att det inte lämnas utrymme för egen tolkning och att viktiga dela i 

etableringsprocessen ”faller mellan stolarna”. Representanterna från de olika yrkesgrupperna i 

Örnsköldsvik är positiva till sitt uppdrag, men vissa ger uttryck för en oro över att dessa 

insatser endast riktar sig till vissa nyanlända, att resurserna inte räcker till, att det fortfarande 

finns ett problem med rehabiliteringsfrågorna, att sociala och stöttande delar eventuellt faller 

bort och att det finns större strukturella problem som kan bli ett hinder för att 
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etableringsinsatserna kommer att lyckas. Detta leder till frågan: På vilket sätt genomsyras 

diskursen av makt och hur gör makten för att upprätthålla den? 

Regeringen och tidigare forskning har som vi har sett konstaterat att strukturell diskriminering 

existerar och att detta är ett problem för svensk integrationspolitik. Man har varit medveten 

om att tidigare etableringsinsatser har förstärkt bilden av att det existerar ett ”Vi och Dem” 

och man vill försöka komma ifrån detta. Dock så utgör detta förhållningssätt en paradox 

eftersom speciella insatser fortfarande utövas mot gruppen nyanlända och det är Sveriges 

regering som formulerar och bestämmer innehållet i dessa insatser. Kunskapen om det 

västerländska idealet får på så vis ny kraft vilket innebär att det fortfarande finns ett ojämlikt 

maktförhållande. Makten upprätthålls av de diskursiva praktikerna vilka är institutionellt 

förankrade. Detta svarar på frågan om vad som händer när personer som ska arbeta utifrån 

lagen och dess förordningar konsumerar texten och omsätter den till praktik? Det ska 

poängteras att det inte bara är yrkesgrupperna som är bärare och upprätthållare av de diskurser 

som existerar i frågan om hur vi ska etablera nyanlända flyktingar och invandrare. 

Diskurserna är förankrade i de regulativa – och de normativa institutionerna och de har 

skapats som ett resultat av tidigare diskurser och bidrar till skapandet av framtidens diskurser. 

De kognitiva institutionerna, det vi uppfattar som verklighet, existerar som en följd av 

producerandet och reproducerandet av diskurserna inom den integrationspolitiska 

diskursordningen. Konsekvenserna av dessa diskurser blir från ett större samhälleligt 

perspektiv stora då alla människor är bärare av dem och då de uttrycks genom språk som för 

oss uppfattas som så naturligt att vi ofta inte reflekterar över vad språket faktiskt innebär. 

Detta leder till min sista poäng.  

Regulativa institutioner som lagar kan påverka de normativa och kognitiva institutionerna – 

vilka, enligt min mening även påverkar och skapar de regulativa institutionerna vari 

samhällets olika diskurser existerar. Jag menar att det inte går att bestämma om det är 

strukturer som påverkar aktörer eller om det är aktörer som påverkar strukturer utan att dessa 

båda fungerar i en dualism där de skapar och skapas av varandra. Min mening är dock att 

vissa institutioner har större makt och ansvar att bestämma vilken riktning vissa diskurser tar. 

Regeringen har med den nya lagen markerat att man är medveten om att det existerar problem 

på en strukturell nivå och att man försöker göra någonting åt problemet. Att regeringen nu tar 

tillbaka en statlig kontroll, delegerar ansvaret för etableringsinsatserna på fler aktörer och 

tidsbegränsar insatserna kan ses som en ”spricka i muren” eftersom det är ett tecken på en 

förändring. Förhoppningsvis kan denna etableringsinsats minska avståndet mellan ”Vi och 
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Dem”, förutsatt att alla aktörer får tillräckligt med resurser för att utföra sina uppdrag till fullo 

och givet att man tar ett tydligare krafttag mot det egentliga problemet – attityder och 

föreställningar om ”de andra”. Så länge man inte gör det kan den nya lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare endast ses som en insats som mildrar 

symptomen av det faktiska problemet.  
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7.Bilaga: Intervjuguide 
 

Denna bilaga är det original jag har utgått från i skapandet av mer anpassade intervjuguider 

till de olika yrkesgrupperna.  
 

Personlig profil 

Vad heter du? 

Vad jobbar du med? 

Hur länge har du jobbat med detta?  

Vad har du för utbildning? 

Vad har du tagit del av? 

(Lagar? Förordningar?) 

 Hur har du tagit del av dessa? 

 (Möten? konferens? infoträff? läst själv?) 

Har det varit ett bra sätt? 

 (Varför? varför inte? vad hade varit bättre?) 

Har du fått tillräcklig information?  

(Om inte? vilken information är det du saknar?) 

Kan du kontakta någon om du har frågor? 

(Vem? hur? när? tillgänglighet?) 

Hur ser du på ditt arbete mer generellt? 

Vad skulle du säga styr ditt arbete generellt? 

(T.ex. tradition från tidigare arbetsform på enheten? Egna föreställningar om hur arbetet bör utföras? 

Helt efter direktiv från någon chef?) 

Hur ser du på de här förordningarna? 

Vilka delar styr ditt arbete? 

(Hela lagen? någon viss förordning? vilka delar? Andra lagar och förordningar?) 

Vilka delar bestämmer ditt arbete? 

Vad är din uppgift enligt denna lag? 

Har du klart för dig vad din uppgift är? 

(Finns det oklarheter? Vilka? Hur gör du för att komma till rätta med oklarheter?) 

Kräver ditt uppdrag att du samarbetar med andra/andra enheter?  

(Vilka? Hur samarbetar ni? Träffas ni personligen? Hur ofta? Hur fungerar samarbetet?)  

Vilka samarbetar du med för att kunna genomföra ditt uppdrag?  

Extrauppgifter: 

Får du extra frågor/uppgifter som egentligen inte ligger borde vara ditt ansvar? 

Hur hanterar du det?  

Måste du skicka vidare människor som har kommit till dig med frågor som inte är din uppgift? 

(Vart? ofta/sällan? får du veta om frågorna blir lösta?) 

Uppfattar du att vissa frågor/uppgifter förblir ”olösta”? 
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Den nya lagstiftningen. 

Vad tror du att den nya lagen syftar till? 

(Förändringar? ny riktning? ny fokus?) 

Varför tror du att man har stiftat denna lag? 

Var det dags för en ny lag? 

Vad tycker du är positivt med denna lag? 

Vad tycker du är negativt med denna lag? 

Känner du att du/ni har möjlighet att följa lagen?  

Hur kan du påverka har lagen implementeras? 

Hur kan du påverka lagstiftningen?  

(Hur kan man som medborgare påverka en sådan här lag?) 

Hur har den fungerat hittills tycker du? 

 

 


