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1 INLEDNING 

integration, integrering, handlar inom samhällsvetenskapen om en process och resultatet av 

en process som leder till att skilda enheter förenas. Det är genom dessa processer som ett 

samhälle bildas och bevaras eller genom vilka flera samhällen förenas med varandra till större 

enheter.
1
 I denna process är utgångspunkten att alla ska anpassa sig till varandra med hänsyn 

till allas lika värde, och därmed förkastas idén om att minoriteten måste anpassa sig till 

majoriteten.
2
 Integrationens utmaning kan därför beskrivas som att förverkliga idén om allas 

lika värde i ett samhälle som präglas av migration och mångfald.
3
  

Integration är alltså ett värderande och normativt begrepp. Dess innebörd bestäms utifrån 

ställningstagande om hur relationerna i samhället bör gestaltas, och därmed kan integrationens 

innehåll inte frigöras från värderingar. Integrationens utmaning är att förverkliga principen 

om ett samhälle där alla behandlas som jämlikar, ett samhälle som präglas av mångfald i den 

meningen att invånarna har olika bakgrund.
4
 

 

2 PROBLEMFORMULERING 

Sverige är idag ett land med etnisk och kulturell mångfald. Numera ser vi en ökad segregering 

och marginalisering i samhället, som måste motverkas. Det blåser högerextrema vindar i 

politiken, och det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna som sitter i Riksdagen, 

menar att andra partier misslyckats med integrationspolitiken och att massinvandringen bör 

stoppas. Regeringens diskurs om integrationspolitik är något som gör anspråk på att vara sant 

och verkligt för detta ämne. Den konstituerar vad som är möjligt för den invandrade på så sätt 

att den integrationspolitiska diskursen reglerar exempelvis att alla har rätt till arbete, vilket på 

ett sätt utgör diskursens maktförhållanden. Olika subjektspositioner skapas för de invandrade 

utifrån vad som sägs i diskursen, och i förlängningen definieras på så sätt deras 

handlingsutrymme. Med denna analys kommer jag att belysa problematiken kring regeringens 

integrationspolitik för att där försöka utröna ifall det finns fog för den debatt som pågår; att 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin: Integration (Http://www.ne.se/integration) hämtat 2013-10-30  

2
 Beckman, L. (2011) Den rimliga integrationen Stockholm: TGM Sthlm s 62ff 

3
 ibid. s 147 

4
 Ibid. s 15 

http://www.ne.se/integration
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Sveriges integrationspolitik brister. Analysen handlar således om på vilket sätt språk, begrepp 

och kategoriseringar konstruerar den integrationspolitiska verkligheten.  

 

2.1 BAKGRUND 

Sveriges integrationspolitik fick sin nuvarande utformning i och med proposition Sverige, 

framtiden och mångfalden (prop. 1997/98:16), som senare kom att revideras och kompletteras 

i samband med regeringens budgetproposition för 2008. Där fastställdes att 

integrationspolitiken är sektorsövergripande, vilket innebär att politikens mål ska uppnås 

genom insatser inom flera politikområden och av många olika myndigheter, där integrations- 

och jämställdhetsdepartementet har ett samordnande ansvar för regeringens insatser för 

integration. Detta departement har även ett eget ansvar och särskilda medel för statens insatser 

i vissa frågor som är av betydelse för integrationen, och där ingår även åtgärder för att 

motverka och förebygga diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning samt insatser mot främlingsfientlighet och rasism.
5
 Med den nya reformen 

som trädde i kraft 1 december 2010, kom fokus att ligga på nyanländas etablering i arbetslivet 

och därigenom samhällslivet, där Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för de olika 

etableringsinsatserna.
6
  

Det övergripande målet med Sveriges integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integrationspolitiken syftar i 

huvudsak till att minska utanförskapet i form av generella åtgärder, genom insatser inom 

arbetsmarknad- och utbildningspolitiken, samt arbete mot diskriminering. Regeringens 

inriktning i integrationspolitiken och de konkreta insatserna inom sju strategiska områden för 

integration är: 

 snabbare etablering för nyanlända invandrare 

 fler i arbete, fler företagare 

 bättre språkkunskaper och större möjlighet till utbildning för vuxna 

 effektiv bekämpning av diskriminering 

 en positiv utveckling i stadsdelar med brett utanförskapet 

                                                 
5
 Regeringskansliet Faktablad Integrationspolitik i Sverige(http://www.regeringen.se/sb/d/11302/a/137730 

hämtat 2013-10-30 
6
 Regeringskansliets Faktablad Ny politik för nyanländas etablering i Sverige 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/43/20/75d226c5.pdf) hämtat 2013-11-18 

http://www.regeringen.se/sb/d/11302/a/137730
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/43/20/75d226c5.pdf
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 en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökande mångfald
7
 

 

2.2 SYFTE 

Jag har för avsikt att i min uppsats analysera Sveriges integrationspolitik utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt där jag kommer att göra en diskursanalys av diverse offentliga tryck, 

exempelvis SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagande, SOU 2010:16 

Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv där jag väljer att titta på vad som 

artikuleras som ett problem och vad som lämnas oproblematiserat. Jag har vidare tänkt att 

använda mig av Carol Lee Bacchi’s analysmetod What’s The Problem Represented To Be? 

Genom denna analysmetod ämnar jag att undersöka vad som formuleras som problem inom 

integrationspolitiken, och vad som således föreslås vara lösningen på problemet, och utifrån 

detta analysera vad som inte artikuleras och på så sätt utesluts och därmed inte heller bemöts, 

för att där försöka förstå problematiken kring Sveriges integrationspolitik. Min intention är 

också att titta på maktperspektiv där identitet/subjektsposition och handlingsutrymme blir 

centralt. 

Syftet med uppsatsen är alltså att försöka förstå, utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, 

problematiken kring Sveriges integrationspolitik. För att få denna förståelse kommer ett 

diskursanalytiskt angreppssätt att anläggas. 

 

2.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den övergripande frågeställningen jag kommer att utgå ifrån är: Hur ser Sveriges 

integrationspolitik ut? Vilket kommer att analyseras utifrån följande frågeställningar:  

- Hur representeras integrationsproblemet i dokumenten?  

- Vad lämnas oproblematiserat? 

- Hur konstrueras makt inom Sveriges integrationspolitik? 

 

                                                 
7
 Regeringskansliet Faktablad Integrationspolitik i Sverige(http://www.regeringen.se/sb/d/11302/a/137730) 

hämtat 2013-10-30 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/11302/a/137730
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2.4 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns en hel del tidigare forskning kring integrationspolitik, exempelvis angående 

implementering av policys hos kommuner eller myndigheter eller hur integrationspolitiken 

förändrats historiskt, men däremot finns det inte lika mycket forskning kring regeringens 

policydokument, vilket integrationsarbetet ändå grundar sig på. Bacchi hävdar att policys 

inom den politiska världen alltid innehåller en diagnos, och om en problemformulering i ett 

policyförslag är feldiagnosticerat från början, blir konsekvensen att de egentliga problemen 

inte kommer att lösas.
8
 Därmed blir det viktigt att analysera regeringens policydokument, för 

att se vilka explicita och implicita antaganden som ligger bakom de problemformuleringar 

och lösningar som presenteras, och även för att se vad som lämnas oproblematiserat. 

Carl Dahlström skriver i sin avhandling Nästan välkomna om invandrarpolitiken i Sverige 

mellan 1964 – 2000. Han menar att det finns en diskrepans mellan invandrarpolitikens retorik 

och praktik; invandrarpolitiken syftar här till de åtgärder som staten vidtagit för att införliva 

invandrare, och i viss mån deras barn, i det svenska samhället, till skillnad mot 

invandringspolitiken som betecknar de principer och regler som avgör vilka utländska 

medborgare som får vistas i Sverige.
9
 Integrationspolitiken har under dessa år gått från 

assimilationsinriktad politik på 1960-talet, till 1975 års invandrarpolitik och vidare till 1997 

års integrationspolitik, medan det ändå funnits en avsaknad av förändring i den praktiska 

politiken, på så sätt att det i praktiken varit samma slags politik som bedrivits hela tiden.
10

  På 

ett liknande sätt vill jag studera regeringens senaste förändring av integrationspolitiken, och 

utifrån policydokumentanalyser se om en kan förstå integrationsproblematiken genom att 

studera de problemrepresentationer som finns och de problemrepresentationer som utelämnas, 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Avsikten är därmed att utifrån dessa 

problemrepresentationer få förståelse för problematiken kring den integrationspolitik som 

förs. 

Lena Södergran skriver i sin avhandling Svensk invandrar- och integrationspolitik. En 

fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, om svårigheterna med att uppnå de 

integrationspolitiska målen fram till 2000-talet, och att tänkbara förklaringar kan ligga i några 

av den invandrarpolitiska diskursens begrepp, som är otydligt definierade.
11

 Nya mål och 

                                                 
8
 Bacchi, Carol L. (1999) Women, Policy, and Politics: the construction of policy problems. London: Sage s199ff 

9
 Dahlström, C (2004) Nästan välkomna: Invandrarpolitikens retorik och praktik. Göteborg: Göteborgs 

Universitet s 9ff 
10

 ibid. s 10ff 
11

 Södergran, L (2000) Svensk invandrar- och integrationspolitik. Umeå: Umeå Universitet s 19 
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riktlinjer antogs 1975, där det markerades ett klart avståndstagande från den tidigare 

assimilationspolitiken som underförstått menar att invandrare måste lämna sitt eget språk, sin 

kulturella tradition och sin känsla av etnisk tillhörighet för att kunna integreras i samhället.
12

 

Däremot verkar den integrationspolitiska diskursen inte lett till någon reell förändring i 

politiken.
 13

  Med integration avses att något bör integreras, och i de integrationspolitiska 

dokumenten betonas det att det är de invandrade/nyanlända som bör integreras. Men 

integration är dock en relationell egenskap, som beskriver relationerna mellan olika parter i ett 

specifikt sammanhang.
14

 

På så vis menar Södergran att svårigheten att i praktiken förverkliga integrationsmålen 

handlar om att politiken utgår från ett begrepp som underförstått handlar om uppdelning av 

”vi” och ”dem” – en form av kategorisering. Eftersom integrationsbegreppet, så som det 

används i de integrationspolitiska dokumenten, har kommit att handla om ett ”vi” som redan 

är integrerade och ett ”dem” som står utanför och behöver stöd för att komma in i ”vi-

gruppen”, innebär detta att de som integrationsåtgärderna riktas till samtidigt utpekas som en 

avvikande grupp. Detta tankesätt om integrationsbegreppet har nämligen anammats av många 

politiker, tjänstemän, forskare samt stora delar av allmänheten, vilket bidragit till det fortsatta 

upprätthållandet av många invandrares utanförskap genom dess påverkan på valet och 

utformningen av organisationers och myndigheters praktiska verksamheter.
15

 

Södergran belyser även problematiken kring antagandet att den invandrade befolkningen 

inte är en jämlik deltagare i samhället och genom påstående att folkgrupper med 

invandrarbakgrund bör integreras med hjälp av statliga insatser, förnekas dem att de redan 

från själva anländandet har varit en del av samhällets befolkning. Med andra ord så bidrar 

begreppet integration, såsom det definieras i de integrationspolitiska dokumenten, till 

föreställningen att invandrare som en enhetlig grupp står utanför samhället.
16

 De 

integrationspolitiska åtgärderna som föreslås inriktas därmed mer på att förändra invandrare 

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

förhållanden. Viktiga orsaker till utanförskapet har inte uppmärksammats och blivit föremål 

för åtgärder.
17

 Vidare leder ett sådant resonemang till att ’sociala problem’ framställs som en 

följd av invandrares närvaro i landet, och att exempelvis arbetslöshet anses kunna minskas 

                                                 
12

 Södergran (2000) s 3 
13

 ibid. s 19 
14

 Beckman (2011) s 45 
15

 Södergran (2000) s 19 
16

 ibid. s 25 
17

 ibid. s 20 
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genom en integrationspolitik som i huvudsak riktas mot att förändra invandrares individuella 

egenskaper.
18

 

Beckman skriver i ”Den rimliga integrationen” om hur den utbredda uppfattningen att 

integration inte har varit framgångsrik och att mångkulturalismen utgör en återvändsgränd har 

skapat ett politiskt klimat som ger utrymme för ’krav på invandrarna’. Därmed förutsätter ett 

integrerat samhälle att invandrare och minoriteter anpassar sig i större utsträckning än vad 

tidigare hävdats.
19

 Att tala om de invandrade/nyanländas integration i samhället blir därmed 

missvisande, på så vis att det uppmuntrar till föreställningen om att endast invandrare eller 

personer med utländsk bakgrund är de annorlunda som behöver integreras, och alla de med 

inhemsk bakgrund redan är fullt ut integrerade. 
20

 Integrationsbegreppet verkar alltså 

fortfarande underförstått handla om ett ”vi- och dem”-tänkande, något som troligen är en 

viktig förklaring till svårigheterna att uppnå de integrationspolitiska målen. Därmed vill jag 

på ett liknande sätt studera de integrationspolitiska dokumenten mellan 2008 – 2010, då dessa 

påstås ha ytterligare förändrat integrationspolitikens inriktning på 2000-talet. 

Sara Carlbaum använder sig av Bacchi’s analysmetod What’s The Problem Represented 

To Be? i sin avhandling Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner av 

framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011 där hon undersöker skola och utbildning 

som en central arena inom samhället för socialisering av framtida medborgare, och 

problematiserar inkludering och exkludering i konstruktioner av ideala framtida medborgare 

inom gymnasiereformer.
21

  Vidare menar hon, i likhet med Bacchi, att det är viktigt att 

studera hur policyproblem konstrueras genom diskurser eftersom det medför vissa 

konsekvenser för hur människor uppfattar sig själva och sina relationer med andra.
22

 Därmed 

vill jag på ett liknande metodologiskt sätt studera framställningar och representationer av 

olika policyproblem med integrationspolitiken, och genom det visa på hur subjektspositioner 

konstrueras, subjekt inkluderas eller exkluderas i konsensus med de önskvärda egenskaper 

och beteenden som produceras och privilegieras och därmed hur makt och handlingsutrymme 

konstrueras inom integrationspolitiken. Genom att studera de problemrepresentationer som 

finns i de integrationspolitiska dokumenten, vad som definieras som problem och vad som 

                                                 
18

 Södergran (2000) s 25 
19

 Beckman (2011) s 29-30 
20

 ibid. s 30 
21

 Carlbaum, S. (2012) Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i 

gymnasiereformer 1971 – 2011 Umeå: Umeå Universitet s 1 
22

 ibid. s 3 
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lämnas oproblematiserat, kan en få förståelse för hur ett missvisande användande av 

integrationsbegreppet kan få konsekvenser för den politik som förs. 

Den tidigare forskningen som jag här redovisat för handlar alltså om ett problematiserande 

av integrationspolitikens diskurs, dess kategoriseringar och begrepp som leder till människors 

möjligheter till ett visst handlingsutrymme. Den tidigare forskningen visar på hur integration, 

trots försök till förändring, snarare verkar syfta till att invandrare ska integreras i det svenska 

samhället, istället för att hela samhället anpassar sig efter dagens mångfald. De redan 

existerande begreppen och kategoriseringarna ger upphov till ett särskiljande mellan ’vi’ och 

’dem’, och för att bryta detta menar jag att det krävs en omfattande omformulering av den 

existerande diskursen. Genom att använda Bacchi’s analysverktyg kan jag därför analysera 

diskursens effekter och vad som lämnas oproblematiserat, och i det hitta vad som är 

feldiagnosticerat i de integrationspolitiska dokumenten, och hur detta konstruerar de 

invandrade/nyanländas handlingsutrymme att forma sina liv. Genom detta kan en därmed 

utröna på vilket sätt och inom vilka områden den integrationspolitiska diskursen bör föreslås 

fokuseras och omformuleras. 

 

2.5 AVGRÄNSNINGAR OCH URVAL 

För att avgränsa uppsatsen kommer fokus att ligga på hur regeringens förändring av 

integrationspolitik mellan åren 2008-2010, och de dokument som därför kommer att 

analyseras är; Skr. 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration, prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 

egenansvar med professionellt stöd SOU 2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, 

välfärdsstat, vardagsliv SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagande, 

eftersom de insatser som görs inom integrationspolitiken utgår från dessa dokument. Denna 

fokus och avgränsning till att bara studera statens offentliga utredningar, propositioner och 

skrivelser är sammankopplat till valet av metod, då jag valt att använda mig av en metod 

avsedd att analysera policydokument, vilket passar bra inom ramen för en C-uppsats, i form 

av arbetets tidsåtgång och omfattning. Jag kommer däremot inte att studera hur 

integrationspolitiken omsätts i handling, alltså implementationen av de olika åtgärderna, då 

arbetet skulle bli alldeles för omfattande. 
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3 TEORI 

I Varför vetenskap: om vikten av problem och teori i forskningsprocessen skriver Bjereld 

m.fl. att valet av teori är avgörande för valet av forskningsdesign, således bestämmer teorin 

vilka enheter, faktorer och jämförelser som ska ingår i forskningsarbetet. På så sätt är valet av 

teoretisk infallsvinkel eller teoretiskt perspektiv därför något som ska föregå metodologiska 

val och materialval.
23

 Med teorier kan vi uttala oss om fenomen i allmänhet och om relationen 

mellan fenomen av ett visst slag i allmänhet, men utan teorier skulle vi bara kunna uttala oss 

om de enskilda förhållanden som undersöks.
24

 Teorin kan därmed uttryckas som en formel, en 

abstraherad verklighet, men också som en mer försiktig förförståelse om hur det borde vara 

med ett visst fenomen.
25

 

 

3.1 KONSTRUKTIVISM 

För att analysera och förstå de problemrepresentationer som finns inom integrationspolitiken 

är konstruktivismen ett användbart verktyg. Konstruktivismen är ett försök att bygga broar 

mellan rationalism och postmodernism och intar därmed en position emellan dessa. Likt 

rationalism hävdar konstruktivismen att det existerar en materiell verklighet, oavsett vad 

människor tycker och tänker om den. Samtidigt menar konstruktivismen, i likhet med 

postmodernismen, att sociala verkligheter såsom identitet, kultur, normer och språk har en 

fundamental betydelse för hur stater och samhällen fungerar. 
26

 Konstruktivister hävdar 

därmed att dessa immateriella fenomen är sociala konstruktioner, vilket innebär att de formas 

och ges olika innebörd i samspelet människor emellan. Dessa sociala konstruktioner kan inte 

tas för givna, utan är föränderliga och situationsbetingade, och därför blir det viktigt att ställa 

frågor om hur intressen formas, där de menar att sociala verkligheter som identiteter, normer 

och idéer har betydelse.
27

 Vår tolkning och artikulation av världen omkring oss är en viktig 

                                                 
23

 Bjereld, U. Demker, M. & Hinnfors J. (2009) Varför Vetenskap? Om vikten av problem och teori i 

forskningsprocessen. (3:e Uppl.), Studentlitteratur: Lund s 75 
24

 ibid. s 79 
25

 ibid. s 76 
26

 Gustavsson, J. & Tallberg, J. (2009) Internationella Relationer. Lund: Studentlitteratur s 89, 99 
27

 ibid. s 87ff, 99 
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del i på vilket sätt den är konstruerad. Därmed måste vi för att förstå världen runt oss förstå på 

vilket sätt den har konstruerats utifrån rådande normer och värderingar.
28

 

Enligt konstruktivismen är den politiska verkligheten således socialt konstruerad, och 

därför bör staters/aktörers preferenser och intressen undersökas som sociala konstruktioner, 

för att på så sätt få förståelse för dess konsekvenser. Dessa preferenser och intressen är 

således inte objektivt givna, och i sin tur finns det ingen objektiv social eller politisk 

verklighet oberoende av vår förståelse för den. Vidare menar konstruktivismen att våra 

övertygelser spelar en viktig roll i konstruerandet av vår verklighet, och att den sociala och 

politiska världen därigenom är en produkt av social konstruktion.
29

 Den politiska världen 

skapas således genom artikulationen av politikens utformning, som består av bilder, 

stereotyper, och tilldelade värderingar till objekt, människor och händelser.
30

 Paul A. Sabatier 

menar exempelvis att definiera något som ett problem är i grunden en politisk handling; att 

genom att uttala ett fenomen att vara ett problem är ett resultat av en politisk uträkning som 

bygger på normer och värderingar.
31

 

Thomas Banchoff skriver att konstruktivister således menar att mänsklig interaktion styrs i 

första hand av idéer, värderingar och normer, och inte av materiella ting. Dessa idéer, 

värderingar och normer är generellt accepterade (intersubjektiva), och inte reducerbara till 

enskilda individer, och utifrån dessa idéer, värderingar och normer konstrueras intressen och 

identiteter hos medvetna aktörer.
32

 Normer och regler är därmed centrala begrepp inom 

konstruktivismen, där det således är intressant att kolla på hur normer formar identiteter och 

intressen, samt för hur normer och regler efterlevs.
33

 För att förstå ett visst skeende är först 

förståelse för den kontext i vilken det utspelas, samt vilka idéer som fångar denna omvärld, 

viktig. Stater formas således utifrån den kontext de verkar i och staters identitet preciserad i 

politiska diskurser är således främst en fråga om kommunikation med allmänheten.
34

 

                                                 
28

 Savigny, H. & Marsden, L. (20011) Doing Political Science and International Relations. Basingtoke: 

Palgrave Macmillan. s 35 
29

 Hay, C. (2002), Political Analysis: a critical introduction. Basingtoke: Palgrave Macmillan s 8ff 
30

 Sabatier, P. A. (ed) (2007) Theories of the Policy Process. Boulder, Colorado: Westview Press. s 95 
31
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32
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International Relations, 5(3) s 269 
33
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34
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Individer och gruppers positioner i samhället ses som skapade av historiska och kulturella 

sammanhang, vilket alltså utgör staters kontext.
35

 

Konstruktivismen menar även att vi agerar utifrån att tillfredsställa förväntningarna på oss; 

vi agerar sällan utifrån att vi vet att konsekvenserna blir på ett visst sätt – utan för att vi tror 

att de blir på ett visst sätt. På så sätt använder vi oss av kognitiva genvägar för att förenkla 

tillvaron, vi antar helt enkelt en mängd olika roller i vår tillvaro – dessa roller är dock 

påverkbara. Ett viktigt begrepp inom konstruktivismen är ”logic of appropriateness” vilket 

innebär att vi agerar utifrån normer om vad som är rätt eller fel. Utifrån detta blir det viktigt 

att titta på symboler och identiteter – det är dessa som utgör den institutionella kontexten.
36

  

Nationell identitet ses alltså inom konstruktivismen som en konstruktion, vilket handlar 

om hur strukturella och aktörsrelaterade faktorer tillsammans formar föreställningen om en 

nationell gemenskap – en nationell identitet - genom exempelvis ledares strategiska 

handlande, befolkningens språkliga och kulturella sammansättning och historiska 

erfarenheter. Den nationella identiteten formas i människors medvetande genom ett socialt 

samspel.
37

 Banchoff menar att begreppet nationell identitet fyller två olika funktioner; för det 

första formar det en bild av oss i ett land, vilka vi är och vilka normer vi bär på. För det andra 

definierar det oss i förhållande till andra. Vidare menar han att nationell identitet inte är 

kopplad till en specifik grupp av individer, utan är allmängiltig i ett samhälle 

(intersubjektivt).
38

 Denna konstruktion av identitet kan även kopplas ihop med makt, på så 

sätt att sociala normer, som ofta är outtalade, får människor att agera på likartade sätt, oavsett 

om de vill det eller inte. Denna maktaspekt märks framförallt när någon bryter mot normen, 

eftersom det leder till kritik eller bestraffning.
39

 Vidare är även språket en maktfaktor, på så 

sätt att det kategoriserar, fördömer och legitimerar.
40

 

En del kritik som riktats mot konstruktivismen kommer exempelvis från 

postmodernistiska och rationalistiska håll, som alltså bottnar sig i helt oförenliga 

kunskapsfilosofiska utgångspunkter, där de menar att det är en omöjlig kompromiss präglad 

av eklekticism – att konstruktivismen osystematiskt väljer och vrakar bland begrepp och 

                                                 
35

 Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur: Lund s 

103ff 
36

 Checkel, J. T. (2005) ”International Instituations and Socialization i Europé: Introduction and Frameork” 

International organization 59(4). s 810ff 
37

 Gustavsson & Tallberg (2009) s 88 
38

 Banchoff (1999) s 262, 268 
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teoretiska faktorer och anpassar dessa till de observationer som görs. De menar att världen 

inte samtidigt kan uppfattas som en social konstruktion och som en realitet bortom språk och 

tanke, vilket konstruktivister bemöter med att de bortser från att det finns två sorters 

verklighet – en materiell och en social – och menar att det som postmodernister ser som 

sociala konstruktioner också påverkas av en materiell verklighet och att det som rationalister 

ser som en objektiv verklighet i själva verket är av social karaktär. Vidare menar de att 

generaliseringar och systematiska teorier visst kan formuleras, men att de inte kan vara 

universella utan måste ta hänsyn till särskilda typer av kontexter och situationer.
41

 

Sabatier skriver om vikten av att studera policyskapande, hur de socialt konstruerar 

målgrupper och dessa konstruktioners konsekvenser för målgrupperna – om de är positivt 

eller negativt socialt konstruerade – för förståelse för inte bara valet av policy utan även 

dynamiken i den politiska kontinuiteten och den politiska förändringen.
42

 Vidare menar han 

att sociala konstruktioner är naturligt motvilligt inställda till förändringar. Policyskapande 

innehåller element som kraftigt kan förstärka de sociala konstruktionerna av målgrupperna 

och därmed bygger upp, förstärker eller underminerar målgruppers försök att ändra sin 

situation.
43

 

Ett sätt att studera idéer, värderingar, normer och identiteter är genom att studera 

diskurserna omkring dessa. Diskursteori syftar till att få en förståelse av det sociala som 

diskursiv konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med 

diskursanalytiska redskap.
44

 Där kan en se hur vissa idéer och föreställningar öppnar upp för 

vissa handlingar och försvårar eller omöjliggör andra, och en kan blottlägga de föreställningar 

som definierar de gränser som finns för de politiska handlingarna. I förlängning handlar det 

alltså om att lika idésystem och föreställningsvärldar är avgörande för vilka politiska åtgärder 

som är möjliga att föreslå och genomföra.
45

  

 

3.2 MAKTBEGREPPET 
Inom diskursteori är maktbegreppet centralt – det är det som formar, försvarar och 

upprätthåller normer och värderingar. Detta innebär att makten konstituerar diskurser, 
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kunskap, kropp och subjektiviteter. Kategorier konstrueras utifrån subjektspositioner, vilket 

handlar om att de olika positionerna ofta innebär vissa förväntningar på en grupp och dessa 

formas genom att vissa tolkningar utesluts.
46

 Här ser konstruktivister det även som att 

diskurserna påverkas av de kategorier de är med och skapar, och detta ger individer och 

grupper större eller mindre handlingsutrymme, vilket ger dem vissa tolkningsramar och vissa 

positioner. Dessa subjektspositioner bestämmer således den makt en har över sitt eget 

handlingsutrymme.
47

 

 

4 METOD 

Metoderna för tillvägagångssättet är aldrig vetenskap i sig, utan syftar till att vara redskap för 

själva analysen, och det är därför egentligen inte en fråga om vetenskapliga metoder, utan 

snarare en fråga om metoder som är ändamålsenliga för vetenskaplig verksamhet.
48

 Valet av 

metod bygger därför på metodologiska överväganden, där det är meningen att diskutera 

fördelar och nackdelar, med den metod som väljs. Det är även viktigt att diskutera varför den 

väljs, och vilken betydelse valet kan ha för resultaten. Kvantitativ och kvalitativ forskning 

medför olika metoder där båda har fördelar och nackdelar och valet är beroende av vad en 

avser att studera. De kan även kombineras, på så sätt att de i så fall kompletterar varandra.
49

 

Jag kommer använda mig av diskursanalys i min uppsats, vilket är en kvalitativ metod, för 

att studera hur diskursen angående regeringens integrationspolitik sett ut. Kvalitativ metod 

används för att få förståelse för människors upplevelser och handlingar i specifika situationer, 

genom ett holistiskt synsätt, utifrån ett inifrånperspektiv. Forskaren ses här som främsta 

instrumentet, och analys och redovisning sker snarare med ord än med siffror. Kvalitativ 

metod syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper – fenomenets innebörd 

eller mening. Här används hur-frågor, som ofta leder till processbeskrivning med fokus på 

kontext. Exempel på sådana frågor kan vara: Vad betyder fenomenet? Vad handlar fenomenet 

om? Hur fungerar exempelvis makt i specifika kontexter?
50

 Fördelar med kvalitativ metod är 

att den medför högre validitet, att det är lättare att spåra mekanismer, lättare att utveckla 
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teorier och att arbeta induktivt, på så sätt att en analyserar fördjupat i enstaka fallstudier. 

Denna sorts forskning leder till svar på beskrivande frågor, studien går djupare in i detaljer 

och använder sig av mer omfattande och lingvistiskt baserade definitioner. Kritik som har 

riktats mot kvalitativ metod handlar om att den här sortens forskning tar mycket tid, och 

resultaten kan endast generaliseras begränsat.
51

 

Genom diskursanalys kan en exempelvis se hur integrationspolitiken påverkar invandrares 

handlingsutrymme, hur dem definieras, på vilket sätt regeringen talar om 

integrationsproblematiken och utifrån detta analysera makt – makten för de invandrade att 

forma sitt liv utifrån olika subjektspositioner. För att avgränsa uppsatsen, och för att det inte 

ska ta alltför mycket tid, väljer jag att endast analysera integrationspolitiska dokument såsom 

Statens Offentliga Utredningar, Propositioner och Skrivelser, producerade mellan åren 2008-

2010. Dessa dokument ska jag analysera utifrån Bacchi’s analysmodell What’s The Problem 

Represented To Be? Att jag väljer att fokusera uppsatsen till en kvalitativ metod handlar om 

att jag väljer att fördjupa mig i just ett fall, integrationspolitiken, vilket inte kräver att 

resultatet ska gå att generaliseras till andra fall.  

 

4.1 DISKURSANALYS 

Diskursanalys är ett studium av samhällsfenomen där språket och dess diskursiva relationer, 

som är någon form av språkliga uttryck, står i fokus. Språket återger inte verkligheten direkt 

och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den, på så sätt att istället för att uppfatta idéer 

som återspeglingar av den materiella verkligheten, uppfattas idéerna utgå från ett språk som i 

sin tur organiserar den sociala verkligheten.
52

 Språket tillhandahåller ett perspektiv på den 

verklighet vi ska förstå, där det i den del av språket som orienterar sig mot det politiska finns 

en mängd begrepp som är värdeladdade, genom vilka vi tolkar världen. Det är således genom 

språket som den politiska och sociala verkligheten konstrueras, och på så sätt ses språket som 

produktivt och meningsskapande – politik ses därmed som något meningsskapande.
53

 När 

diskurser uppfattas som politisk praktik ser en det som att relationer mellan olika grupper i 

samhället påverkas.
54

 Enligt Foucault kan en diskurs beskrivas som ett regelsystem, som även 
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har ett dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i dem förändras, som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.
55

 

Diskurser innehåller ett maktperspektiv, som Foucault menar handlar om att när diskurser 

skapas leder det till att människor kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer som 

sammantaget kan kallas för utestängningsmekanismer. Vidare menar han att makt inte är 

något som utövas av subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation mellan 

människor och innebär begränsningar för vissa, och möjligheter för andra. Exempel på sådana 

utestängningsmekanismer kan vara när något blir förbjudet, definieras som sjukt eller inte 

sjukt, är tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel. 
56

 I maktperspektivet är kunskap 

centralt, vilket innebär att kunskap är drivmedlet i utestängningsmekanismer på så sätt att 

kunskapen styr dem och reglerar vad som är möjligt att säga och hur.
57

 

Ett begrepp som är kopplat till makt i diskurser är subjektsposition, vilket ersätter 

individ/aktör och avser en uppsättning regler som diskursen tillhandahåller som talar om hur 

en ska förhålla sig i olika sociala sammanhang.
58

 En individs/aktörs handlingsutrymme styrs 

således utifrån olika subjektspositioner, vilka är diskursivt skapade.
59

 Sociala identiteter är 

också centralt inom diskursanalysen, och genom diskursen skapas dessa identiteter som är 

föränderliga. Varje identitetsformation sker i huvudsak i och genom diskursen, och blir en 

länk mellan handlingsutrymme och diskurs. En identitet blir emellertid inte möjlig om den 

inte ställs i opposition till något annat, ’den andra’, till något den inte är. På detta sätt uppstår 

distinktionen mellan ”vi” och ”dom”.
60

 

Bergström & Boraeus skriver däremot i Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys om hur diskursanalys som bara reducerar 

diskurs till text blir problematiskt, men här menar jag att avgränsningen i min uppsats till att 

bara analysera text handlar om att arbetet blir för stort och omfattande om en tar del av även 

andra debatter, således är det inte möjligt i form av en C-uppsats. Däremot blir analysen av 

enbart text relevant på grund av språkets betydelse som en nödvändig aspekt för att förstå 

politik i allmänhet och maktutövning i synnerhet, där det handlar om en medvetenhet om de 
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språkliga uttryckens tvingande karaktär.
61

 Emellertid kan det vida maktbegreppet bli 

problematiskt, och här blir det då viktigt att definiera begreppet.  

Policyanalys blir relevant då policys ses som ett fält för kampen om meningsskapande, 

och får därmed konstituerande betydelse samtidigt som innehållet i en policy öppnas upp, och 

varje beskrivning av vad som är ett problem måste tolkas och förstås som ett fält för 

meningsskapande.
62

 Här blir Bacchis modell användbar på så sätt att den riktas mot hur olika 

framställningar av problem ser ut. Vad är och hur framställs som problemet inom 

integrationspolitik? Vilka orsaker framställs? 

 

4.2 WHAT’S THE PROBLEM REPRESENTED TO BE? 

Carol Lee Bacchi har formulerat en form av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv; What's The 

Problem Represented To Be? (WPR). Hon utmanar därmed det vanliga synsättet att policy är 

regeringens främsta försök att ta itu med problem, där regeringar således reagerar på fasta och 

identifierbara problem som är exogena den politiska processen.  Fokus för den metoden ligger 

därmed i att analysera olika sätt att lösa dessa politiska problem, och villkoren i vilka 

specifika politiska problem förstås lämnas ogranskade.
63

 Bacchi menar istället att vi styrs 

genom problematiseringar, och vi behöver således studera dessa problematiseringar, genom 

att analysera de problemrepresentationer de består av, snarare än problem. Vidare behöver vi 

problematisera de problematiseringar som erbjuds genom att granska premisserna och 

effekterna av problemrepresentationen.
64

 WPR utgår därmed utifrån synsättet att ifall en 

specifik policy utsätts för analys, så går det att utröna att problemet definieras att vara en viss 

sorts problem, och därmed så konstituerar policys problem. Vidare spelar även på vilket sätt 

problem representeras roll, eftersom sättet som ett problem representeras på bär på olika 

sorters konsekvenser för hur det tänks kring dessa problem och hur de inblandade behandlas, 

och vidare hur de tänker om sig själva.
65

 Med detta perspektiv menar Bacchi således att det är 

nödvändigt att analysera problemrepresentationer, där koncept och kategorier produceras.
66

 

Detta innebär alltså, utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, att hur vi uppfattar eller tänker 
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om något kommer att påverkar vad vi tror är de nödvändiga åtgärderna.
67

 Vidare så innebär 

fokus på tolkningar eller representationer fokus på diskurser, vilket här definieras som språk, 

koncept och kategorier som används för att uttrycka problem.
68

 

Som jag skrivit tidigare är det inom konstruktivismen alltså viktigt att studera diskurser, 

och konstruktivister menar att språket är centralt på så vis att en måste analysera hur argument 

struktureras och hur objekt och subjekt konstrueras med hjälp av språket och hur en genom 

det kan förstärka budskap. Bacchi menar att språket i sig sätter upp begränsningar för vad som 

kan sägas, vilket i sig är en form av maktaspekt. Genom att ta reda på vad som inte artikuleras 

genom problemformuleringen kan en förstå dess konsekvenser.
69

 Vidare hävdar Bacchi att 

policys inom den politiska världen alltid innehåller en diagnos, och menar då att om en 

problemformulering i ett policyförslag är feldiagnosticerat från början, blir konsekvensen att 

det inte kommer att lösa de egentliga problemen. 
70

 En användbar analysmodell vid studiet av 

regeringens integrationspolitik blir därför Bacchi’s What's The Problem Represented To Be? 

Denna analysmodell utgår från 6 sammanhängande frågeställningar;  

 Hur representeras ett problem inom en viss policy? 

 Vilka förutfattade meningar och antaganden ligger bakom problemrepresentationen?  

 Hur har denna representation av problemet uppstått? 

 Vad lämnas oproblematiserat i denna problemrepresentation? Vad utelämnas? Kan 

problemet tänkas på annorlunda? 

 Vilka effekter blir följden av denna problemrepresentation? 

 Hur/var har denna problemrepresentation skapats, spridits och försvarats? Hur kan det 

ifrågasättas, rubbas och ersättas?
71

 

Med hjälp av dessa frågeställningar ämnar jag att analysera de offentliga dokument som 

integrationspolitiken i Sverige bygger på. 

 

4.3 DISKURSTEORI OCH BACCHI 
Med hjälp av diskursteori tänker jag alltså analysera de språkligt värdeladdade begreppen som 

vi skapar den integrationspolitiska verkligheten med, genom att kombinera det med Bacchi 
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analysmetod What’s The Problem Represented To Be? Den politiska verkligheten skapas 

genom diskurser, vilket gör vissa handlingsutrymmen möjliga för somliga vilket även 

påverkar relationerna i samhället, på så sätt att exempelvis kategoriseringar gör vissa 

handlingar möjlig för en del människor medan andra handlingar kan kopplas ihop med andra 

människor som tillhör en annan kategori. Med hjälp av Bacchi’s analysmetod, i vilken en 

fokuserar på problemrepresentationer där koncept och kategorier produceras, kan jag genom 

att plocka ut citat i de policydokument som rör integrationspolitiken, analysera dessa begrepp 

som skapar verkligheten genom en diskussion om dess betydelse – en maktanalys av vad som 

egentligen sägs i sammanhanget genom dess premisser och effekter.  

Vidare kommer jag genom analysmetoden att titta på vad som lämnas oproblematiserat 

inom integrationspolitiken för att se om politiken bygger på en felaktig diagnos. På detta sätt 

skiljer sig diskursteorin genom Bacchi’s analysmetod från exempelvis innehållsanalys som 

Bergström & Boraéus beskriver som kvantifierande på så sätt att en räknar förekomsten eller 

mäter vissa företeelser i en text, och genom detta kan en göra jämförelser av förekomsten av 

vissa element i texten.
72

 Innehållsanalys lämpar sig således snarare för studiet av 

övergripande kategoriseringar av större material, och eftersom jag avser att närmare analysera 

få dokument passar därmed diskursanalysen bättre.
73

 En innehållsanalys hade lämpat sig för 

ifall jag hade analyserat exempelvis hur mycket utrymme en specifik fråga inom 

integrationspolitiken får, men eftersom jag väljer att fokusera på betydelsen av olika 

kategoriseringar och begrepp och dess förhållande till makt, blir därmed diskursanalys ett mer 

användbart verktyg. 

En annan sorts kvalitativ analys är idé- och ideologianalys, som Bergström & Boraéus 

menar kan användas när ideologiska aspekter av exempelvis integrationspolitiska texter eller 

debatter undersöks, där det oftare än diskursanalysen fokuseras på relationer mellan aktör och 

idé. Vidare menar dem alltså att i exempelvis den innehållsliga idéanalysen ligger innehållet i 

en ideologisk argumentation under analys.
74

 Idé- och ideologianalys kan vara användbar vid 

sådana maktstudier som jag avser att göra, genom att relatera studien till maktfrågor, men en 

sådan analys utgår inte explicit utifrån ett maktperspektiv, och därmed menar jag att en 

diskursanalys därför blir mer användbar för den studie jag avser att göra.
75

 Inom idé och 

ideologiskanalys menar dem att våra föreställningar återspeglar yttre materiella förhållanden, 
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medan diskursanalysen utgår ifrån att idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar 

den sociala verkligheten.
76

 Idé och ideologianalys hade alltså annars varit användbar ifall jag 

exempelvis studerat vilka idéer eller ideologier som varit framträdande i den 

integrationspolitiska debatten.  

 

4.4 MATERIAL 

Bacchi menar att det är viktigt för forskaren att reflekterar över valet av analysenhet eftersom 

det i sin tur är den tolkande utgångspunkten för hela studien.
77

 Med hänvisning till syftet, för 

att få förståelse av innehållet i Sveriges integrationspolitik har jag därför valt att fokusera 

uppsatsen till offentliga dokument såsom SOU 2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, 

välfärdsstat, vardagsliv, SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagande, 

Skr. 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration och prop. 

2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med 

professionellt stöd, då dessa är betydelsefulla policydokument för Sveriges 

integrationspolitik, eftersom det är dessa dokument som integrationsarbetet grundar sig på. 

Vidare har jag tagit del av bland annat prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden – 

från invandrarpolitik till integrationspolitik för att få förståelse för integrationsarbetet och 

dess förändring. Dokumenten är således signifikanta då det kommer till valet av metod, 

eftersom Bacchi’s What’s The Problem Represented To Be? är en metod avsedd att studera 

just policydokument. 

 

5 EMPIRI & ANALYS 

För att genomföra en analys utifrån Bacchi’s analysmetod What’s The Problem Represented 

To Be? bör en först analysera sina egna antaganden angående problemrepresentationer, 

eftersom full objektivitet inte är möjligt, på så sätt att vi är påverkade av de koncept som finns 

i vår tid och på grund av att vi delvis formas utifrån den värld vi verkar i – genom de 

problemrepresentationer vi försöker att analysera. Därmed måste en som forskare arbeta för 
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att se till att vi inte bara accepterar de olika problemrepresentationerna utan att reflektera över 

deras ursprung, syften och effekter.
78

 Vidare utgår analysen utifrån 6 frågeställningar; 

 

5.1 HUR REPRESENTERAS PROBLEMET MED INTEGRATION I REGERINGENS DOKUMENT? 

WPR bygger på premissen att policys är av problematiserande karaktär, och således består 

dem av implicita problemrepresentationer. Argumentet är att hur en tänker om något får 

konsekvenser för vad en förväntas göra åt det, och på samma sätt gäller för policys; genom att 

titta på vilka politiska åtgärder föreslås kan en se tankegångarna angående problemet. På detta 

sätt arbetar en sig bakåt. 
79

 Denna frågeställning syftar således till att klargöra tankegångarna 

angående integrationsproblemet, genom att först studera de åtgärder som föreslås, och 

därifrån arbeta sig baklänges för att belysa problemrepresentationen inom dessa 

policydokument.
80

 

De problemrepresentationerna som återfinns i dokumenten är invandrare/nyanländas 

integration i samhället, invandrare/nyanländas etablering på arbetsmarknaden och 

utanförskap. Här handlar det således om att invandrare/nyanlända ska integreras i samhället 

genom att etableras på arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskapet. 

Integrationspolitiken utformning påstås i samtliga dokument gälla hela samhället; 

 

Integrationspolitikens mål är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund. Målet ska främst uppnås genom generella insatser som når ut till hela 

befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund.
81

 

 

Således konstateras att integration i samhället ska åstadkommas genom de generella 

insatserna för hela befolkningen oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Däremot är det 

återkommande i dokumenten att de åtgärder och insatser som görs gäller för 

invandrare/nyanländas integration i samhället; 

 

…i syfte att snabba upp integrationen för nyanlända invandrare.
82
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…att den nyanlände själv ska ta större ansvar för sin integration.
83

 

…att det behövs starkare incitament till integration för dem som invandrar.
84

 

…regeringens styrning av de myndigheter som är inblandade i integrationsarbetet med nyanlända
85

 

 

Därmed ligger fokus för dokumenten genomgående på att invandrare ska integreras i 

samhället, och de insatser och åtgärder som föreslås syftar till deras ensidiga anpassning.  

Det övergripande problemet med integrationspolitiken presenteras i skr. 2008/09:24 

Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, att vara utanförskap, vilket i 

sin tur tar sig i uttryck genom exempelvis utanförskap på arbetsmarknaden, sämre 

utbildningsresultat/skolsegregation, boendesegregation, ohälsa, kriminalitet.
86

  

 

Regeringens övergripande prioritering under mandatperioden är att bryta utanförskapet. 

Ambitionen är att fler ska få ett arbete, fler företagare ska vilja skapa jobb, enskilda och familjer 

ska få mer makt över sin egen tillvaro och möjligheten att skaffa sig kunskap ska komma fler till 

del.
87

 

 

Här artikuleras alltså problemet att vara utanförskapet, som kan brytas genom arbete, vilket i 

sin tur förväntas leda till att människor får möjlighet att skaffa sig mer kunskap och därmed få 

mer makt över sin egen tillvaro. Under avsnitt 3.2 Arbetsmarknad i Skr 2008/09:24 

presenteras att sysselsättningsgraden är låg bland nyanlända.
88

 Invandrare behöver således 

stöd och hjälp för att etablera sig på arbetsmarknaden, genom exempelvis incitament eller 

åtgärder som gör det attraktivare att erbjuda arbete till de som står utanför arbetsmarknaden; 

 

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.
89
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5.2 VILKA ANTAGANDEN LIGGER BAKOM DESSA PROBLEMREPRESENTATIONER? 

Efter att problemrepresentationerna är identifierade är nästa steg att utröna vilka förutfattade 

meningar och antaganden som ligger bakom dessa; vad antas? Vad tas för givet? Vad är inte 

ifrågasatt? Policys handlar om meningskapade, och därför blir det viktigt att identifiera hur 

mening skapas inom integrationspolitiken genom att analysera dikotomier, centrala begrepp 

och kategorier i de integrationspolitiska dokumenten.
90

 De förutfattade meningarna handlar 

om de ”förkunskaper” som är tagna för givna – de mönster av tankegångarna som finns 

angående integrationspolitiken.
91

 Detta inkluderar epistemologiska och ontologiska 

antaganden, och genom att blottlägga de förutfattade meningarna kan en identifiera de 

konceptuella premisserna som ligger till grund specifika problemrepresentationer.
92

  

I Skr 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration belyser 

dem att Sverige upplever påtagliga demografiska förändringar, exempelvis hög in- och 

utvandring, och denna befolkningsutveckling skapar utmaningar för såväl offentliga sektorn, 

som integrationspolitiken; 

 

Den höga sammanlagda invandringen ger upphov till en tilltagande etnisk och religiös mångfald 

bland befolkningen i landet. Den tilltagande mångfalden skapar långsiktigt nya förutsättningar och 

ställer nya krav på hela den offentliga sektorn. En långsiktigt ökad invandring som varierar kraftigt 

från år till år och som samtidigt drivs av många olika krafter ställer nya krav på de 

samhällsinstitutioner som ska stödja och bidra till en snabbare etablering i landet för nyanlända 

invandrare.
93

  

 

På detta sätt uppstår en uppdelning mellan det svenska samhället och samhället utanför, i 

vilket de som står utanför samhället antas behöva stöd för att integreras. Den här mångfalden i 

samhället sägs handla om olika bakgrunder, religioner, kulturuttryck och individuella livsval, 

något som menas kommer att krocka med varandra och leda till konfliktsituationer där olika 

värderingssystem ses som oförenliga; 

 

Det svenska samhället präglas av en tilltagande mångfald i befolkningen av olika etniska och 

nationella bakgrunder, religioner, kulturuttryck och individuella livsval.  Den ökade variationen av 

individuella eller grupprelaterade levnadsformer är resultatet av långvariga och starka drivkrafter. 

Migration, ekonomisk utveckling, globalisering och ökande kommunikations- och 

transportmöjligheter innebär alla att människor får större utrymme att fatta individuella val om 

                                                 
90

 Bacchi (2009) s 7 
91

 ibid. s 5ff 
92

 ibid. s 5 
93

 Skr. 2008/09:24 s 7 



23 

 

livsstil. Samtidigt riskerar den att medföra konfliktsituationer i mötet mellan sinsemellan 

oförenliga individuella eller grupprelaterade värderingssystem, mål och ambitioner.
94

 

 

Den ökande etniska och religiösa mångfalden ses därför här som något som blir en utmaning 

för det svenska samhället, som något annorlunda och därför i behov av hjälp till acceptans, för 

att kunna integreras i det svenska samhället. Mångfalden antas således att skapa en konflikt, 

som uppstår på grund av att någonting som kommer utifrån till det svenska samhället som 

redan på förväg är definierat – något homogent och i harmoni. Mångfalden utifrån antas 

således att skapa oordning. 
95

 

De som står utanför samhället sägs tillhöra ett utanförskap, som konstrueras kring en 

föreställning om ”vi” och ”dem” som skiljs åt genom exempelvis arbete, bosättningsmönster 

och utbildningskvalitet. Det här är något som blir tydligt under avsnitt 3.9 Kända orsaker till 

utanförskapet, i Skr. 2008/09:24 där de gör en åtskillnad mellan de inrikes och utrikes födda, 

där de inrikes födda är de som tillhör samhället och de utrikes födda är de som står utanför 

samhället. Det konstateras att de skillnader som finns mellan de inrikes och utrikes födda har 

komplexa orsaker och inte kan förklaras av någon enskild faktor, men att 

utbildningsbakgrund, arbete och egna inkomster är nyckelfaktorer där en individs situation i 

dess avseenden påverkar situationen på nästan alla områden i livet; 

 

Bland annat finns det samband mellan arbete, inkomster och utbildning å ena sidan och faktorer 

som hälsa, bostadsområde och boendestandard, demokratisk delaktighet, delaktighet i kultur- och 

fritidsaktiviteter och utsatthet för brott å den andra.
96

 

 

Vidare förs det ett cirkelresonemang om hur utanförskapet föder än mer utanförskap, där 

arbetslöshet leder till dåliga utbildningsresultat som leder till arbetslöshet – som i sin tur leder 

till ännu mer utanförskap. Här är antagandet att exempelvis skillnader i skolresultat i 

förlängningen är oroande då de i sin tur har stor påverkan för den framtida positionen på 

arbetsmarknaden. På så sätt riskerar sämre utbildningsresultat för nyanlända barn och barn till 

lågutbildade och arbetslösa föräldrar att upprätthålla ett generationsöverskridande 

utanförskap.
97
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Arbete antas vara lösningen på utanförskapet och ses därmed som något positivt; målet är 

att få anställning, att vara egenförsörjande – vilket leder till en känsla av delaktighet och makt 

över det egna livet.
98

 Tillgång till arbete antas vara ett centralt mått på integration, något som 

kan tolkas som att deltagande på arbetsmarknaden är en definierad egenskap för begreppet 

integration, vilket skulle innebära att arbetslösa per definition inte kan vara fullt ut 

integrerade. Det kan även tolkas som att tillgången till arbete endast är ett av flera sätt varmed 

en person kan vara delaktig i samhället, där att vara delaktig blir det centrala.
99

 

 

En väl fungerande arbetsmarknad med en effektiv matchning mellan utbud och efterfrågan av 

arbetskraft är den viktigaste förutsättningen för att även nyanlända invandrare (nyanlända) snabbt 

ska kunna få ett arbete. 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 incitament att arbeta. 

Samtidigt har regeringen infört åtgärder som syftar till att stimulera efterfrågan bland grupper som 

står längre från arbetsmarknaden.
100

 

 

Vidare antas det att det arbetsmarknadsåtgärder ger samhällsekonomiska vinster på så sätt att 

en invandrare som går från arbetslöshet till arbete medför både ökade offentliga intäkter och 

minskade utgifter;
101

 

 

…finns också mycket betydande samhällsekonomiska vinster att göra genom ökat 

arbetskraftdeltagande bland invandrare. Därför är huvudinriktningen för regeringens 

integrationspolitik under mandatperioden att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden, så att den 

samhällsekonomiska potentialen hos de utrikes födda arbetskraften tas tillvara. 
102

 

 

5.3 HUR HAR DESSA PROBLEMREPRESENTATIONER UPPSTÅTT? 

Med denna frågeställning är intentionen att belysa de förutsättningar som gör att en särskild 

problemrepresentation tar form.
103

 Utifrån detta finns två uppgifter; först att reflektera över 

den specifika utvecklingen och besluten angående integrationspolitiken som bidragit till 

formationen av de identifierade problemrepresentationerna. Sedan är uppgiften att bekänna att 

konkurrerande problemrepresentationer finns både över tid och rum, och därmed att acceptera 
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att integrationspolitiken hade kunna utvecklats annorlunda. Här blir Foucault’s begrepp 

genealogi centralt, vilket handlar om att enskilda unika händelser analyseras från nuet och 

bakåt – något som inte kommer att bestå av en tydlig väg. Identifieringen av specifika 

tidpunkter då viktiga beslut fattades, i en viss riktning, ger förståelse för hur 

problemrepresentationerna hos integrationspolitiken är villkorade och därmed mottagliga för 

förändring.
104

 Detta ger även förståelse för de maktförhållanden som påverkar framgången 

hos vissa problemrepresentationer inom integrationspolitiken – även maktförhållanden 

gällande vissa gruppers inflytande på hur olika problemrepresentationer fastnar och 

adresseras.
105

 

Den integrationspolitiska utvecklingen initierades i 1960-talets åtgärder för att underlätta 

invandrares anpassning till livet i Sverige, med utgångpunkt i jämlikhet genom generell 

välfärdspolitik. Grundtanken var att den invandrade skulle assimileras, så snart som möjligt. 

Denna assimilationstanke, som handlar om den invandrades ensidiga anpassning till 

samhället, kom dock att ifrågasättas och en politik för att underlätta deras möjligheter att 

anpassa sig till livet i Sverige utformades. 1975 togs beslut om nya riktlinjer för en svensk 

invandrarpolitik; jämlikhet, valfrihet och samverkan, och skulle innebära ett klart 

avståndstagande från den tidigare assimilationspolitiken. Istället skulle invandrares kulturella 

och språkliga bakgrund inte bara erkännas, utan även främjas och därmed infördes en rad 

säråtgärder med invandrare som målgrupp.
 106

 Därmed fastslogs att invandrarpolitiken härmed 

skulle bygga på den generella politiken och att varje myndighet och berörd organisation 

skulle ta ansvar för invandrare på samma sätt som för övriga befolkningen.
107

 De 

flyktingpolitiska värderingarna och ambitionerna kompletterades 1985 med ökade insatser för 

mottagande av de skyddsbehövande och deras anhöriga. Den invandrarpolitiska utvecklingen 

ledde till en framväxt av en migrationspolitik med högre krav på helhetssyn och samverkan, 

och därmed beslutade riksdagen 1996 om en migrationspolitik, som omfattade både flykting-, 

invandrar-, invandrings- och återvandringsfrågor.
108

 

I och med prop. 1997/98:16 konstaterade regeringen att den generella politiken på ett helt 

annat sätt än tidigare måste utgå från och spegla den etniska och kulturella mångfald som 

finns i samhället. Mångfalden måste därmed återspeglas både i hur politiken formuleras och 
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hur den genomförs – något som är nödvändigt för att kunna hävda att politiken tar sin 

utgångspunkt i alla människors lika värde. Därmed ansåg regeringen att framtida säråtgärder 

riktar sig till invandrare som grupp endast när detta är befogat.
109

  Regeringen ville således 

samla synsätt och åtgärder som syftar till att skapa lika rättigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund i begreppet integrationspolitik;  

 

Integrationspolitik bör formuleras som en politik som rör hela befolkningen och 

samhällsutvecklingen i stort. Vad som bör skilja integrationspolitiken från politik som rör andra 

samhällsområden är att den särskilt skall uppmärksamma dem som på grund av härkomst eller till 

följd av sin etniska och kulturella bakgrund riskerar att få ett sämre utgångsläge eller hamna i en 

sämre situation än andra i befolkningen samt att den skall uppmärksamma och åtgärda 

orsakerna.
110

 

 

Politiken har alltså gått från att lämna assimilationsbegreppet till att använda 

integrationsbegreppet, vilket handlar om att betona den sociala anpassningens ömsesidiga 

karaktär. Dock handlar politiken i grunden ändå om assimilation; den ensidiga anpassningen 

från invandrarens sida till det svenska samhället. 

 

Sverige utvecklade tidigt en nationellt samordnad politik för nyanlända invandrare med 

skyddsbehov. De senaste åren har allt fler länder genomfört förändringar i samma riktning i syfte 

att snabba upp integrationen för nyanlända invandrare. Trenden är att staten tagit ett större ansvar 

och en koordinerande roll i arbetet, i regel genom att införa ny lagstiftning. Samtidigt avsätts mer 

resurser för att invandrare tidigt ska kunna tillgodogöra sig språkutbildning och 

samhällsorientering. Obligatoriska introduktionsprogram har ersatt frivilliga insatser och det 

förväntas att den nyanlände själv ska ta större ansvar för sin integration.
111 

 

Antagandet att arbetsmarknadsåtgärder är lösning på integrationsproblematiken kommer från 

föreställningen att den svenska befolkningen blir allt äldre och inom kort kommer många 

lämna arbetslivet – färre ska i framtiden försörja fler, vilket kan få negativa konsekvenser på 

arbetsmarknaden och för samhällsekonomin.
112

  

 

En ökad arbetskraftinvandring är ett av flera instrument i arbetet för att på kort och lång sikt 

motverka arbetskraftsbrist och för att upprätthålla arbetskraftsutbudet.
113
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Den demografiska situationen med ett stort antal personer som går i pension från 2010 och framåt 

gör att en förbättrad introduktion som leder till snabbare arbetsmarknadsetablering har stor 

betydelse för samhällsekonomin.
114

 

 

Utanförskap som begrepp kom att användas först i SOU 2003:92 Unga utanför, där de 

refererade till att unga som är utan arbete och inte studerar kan sägas leva i utanförskapet, 

däremot förekom ingen diskussion kring begreppet eller dess innebörd.
115

 Begreppet fick 

dock sitt genombrott i samband med valrörelsen inför riksdagsvalet 2006 av de borgerliga 

partierna.
116

 Tobias Davidsson påpekar i sin masteruppsats Utanförskapandet. En 

diskursanalys av begreppet utanförskap, i en granskning av termens politiska förankring att 

det finns en mer eller mindre stark koppling till begreppen marginalitet och social 

exclusion/social utestängning och även till termen underklass. Däremot beskriver det snarare 

ett tillstånd än en process, till skillnad från de tidigare nämnda begreppen.
117

  

Begreppet utanförskap uppstod således på grund av det politiska behovet av att identifiera 

och benämna de så kallade minoritetsgrupper som hamnat utanför den ekonomiska tillväxten; 

ett behov av att benämna villkoren för både ”traditionellt” utsatta grupper och nya grupper av 

människor som hamnat utanför eller i marginalen av välfärdsstatens utlovade satsningar och 

välstånd.
118

 Utanförskapet syftar således till de som står utanför eller i kanten av 

välfärdsstatens skyddsnät; grupper som inte längre var en del av den större 

samhällsgemenskapen.
119

 I SOU 2000:3 Välfärd vid Vägskäl presenterades utrikes födda som 

en av tre större och relativt sätt mer väletablerade grupper, vars villkor försämrades mer än 

andras under 1990-talet.
120

 

 

5.4 VAD LÄMNAS OPROBLEMATISERAT I DESSA PROBLEMREPRESENTATIONER?  

Det finns här inte bara ett annat sätt att tänka angående integrationspolitikens 

problematiseringar, utan de specifika policys är även begränsade av på vilket sätt de 
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representerar problemet – de innehåller således även spänningar och bristningar.
121

 Med 

denna frågeställning är därför intentionen att problematisera problematiseringarna genom att 

utsätta de problemrepresentationer integrationspolitiken innehåller för kritisk granskning. Ett 

sätt att göra detta är genom att beakta begränsningarna i de underliggande 

problemrepresentationerna. Vad problematiseras inte inom integrationspolitiken? Vad är det 

som alltså utelämnas?
122

   

De integrationspolitiska dokumenten har förändrats från att gälla alla invandrare till att 

endast gälla nyanlända, men genom att fokusera de integrationspolitiska dokumenten till 

kategorin nyanlända utesluts de som varit längre i landet men där integrationspolitiken har 

misslyckats, och de står därmed utanför åtgärderna. Exempelvis står det såhär under vad som 

gäller för integrations- och jämställdhetsdepartementets samordnande ansvar; 

 

Det är frågor om nyanlända invandrares etablering i samhället, ersättning till kommunerna för 

flyktingmottagande, svenskt medborgarskap och urbant utvecklingsarbete.
123

  

 

Vidare problematiseras inte utanförskapet i dokumenten när det kommer till vad motsatsen till 

utanförskap är. Samhället ses som en plats där en antingen kan befinna sig innanför eller 

utanför. Arbete antas således ge tillträde till ”innanförskapet”. Har du inte arbete är du inte en 

fullvärdig medlem av samhället. Det finns däremot ingen definition kring vad detta 

innanförskap är. Vidare konstrueras föreställningen om anställning i de integrationspolitiska 

dokumenten, vilken sorts anställningen hen än må ha, som något som automatiskt leder till 

något som inte är utanförskap. Därmed konstrueras en föreställning om att all sorts arbete är 

bra, trots att det egentligen kan handla om anställning som skapar missnöje på grund av 

exempelvis låg lön och dåliga anställningsförhållanden. 

Utanförskapet beskrivs som ett tillstånd men döljer alltså processen bakom, och på så sätt 

utesluts processen genom ett användande av ordet på detta sätt och därför problematiseras inte 

heller processen och de samverkande faktorerna bakom utanförskapet. Utanförskapet knyts 

samman med arbetslöshet och bidragsberoende, och stadsdelar med utbrett utanförskap 

beskrivs exempelvis som invandrartäta och segregerade; 
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Boendesegregation leder ofta till skolsegregation. Invandrartäta bostadsområden medför ofta 

invandrartäta skolor //...// många av de mest invandrartäta områdena är också områden med hög 

arbetslöshet och hög andel nyanlända i befolkningen.
124

 

 

I dokumenten ligger fokus på att det är den invandrade/nyanlända själv som har ansvaret för 

sin etablering på arbetsmarknaden utifrån de åtgärder som erbjuds. Därmed ges 

diskriminering på exempelvis arbetsmarknaden knappt utrymme i dessa dokument. Det 

konstateras exempelvis att det finns ett antal faktorer som spelar in, men går inte in närmare 

på vad det kan bero på och bakgrunden till detta; 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att utfallet på arbetsmarknaden inte kan förklaras genom 

någon eller enstaka dominerande faktorer eller teorier. I stället påverkar invandrares förutsättning 

på arbetsmarknaden av ett stort antal olika faktorer. Dessa faktorer återfinns på arbetsmarknadens 

utbuds- såväl som på efterfrågesidan.
125

  

 

Exempelvis står det under avsnitt 5.3 Ett effektivt system för mottagande och introduktion för 

nyanlända i Skr 2008/09:24 att det ofta är svårt för invandrare att få arbete som motsvarar den 

enskildes kompetens och utbildning och orsaken anges vara bristande kunskaper i svenska 

språket eller att utbildningen inte är exakt jämförbar med motsvarande utbildning i Sverige, 

och därmed läggs ansvaret på individen; på arbetsgivaren och den invandrade själv.
126

 

Därmed blir det exempelvis den invandrades eget ansvar att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden. Således frikopplas diskriminering från samhället, och blir därmed ett 

individuellt, avvikande beteende som inte omfattas av de allmänna generella strategierna för 

integration.  

 

5.5 VILKA EFFEKTER BLIR FÖLJDEN AV DESSA PROBLEMREPRESENTATIONER? 

WPR utgår från att vissa problemrepresentationer inom integrationspolicys orsakar 

svårigheter för människor inom en viss social grupp, än för andra inom någon annan grupp. 

Det handlar dock inte om standardiserade och förutsägbara mönster. Således måste en 

analysera de problemrepresentationer som finns inom integrationspolitiken, för att se var och 

hur de fungerar för att gynna vissa och missgynna andra och vad som i förlängningen kan 

                                                 
124

 ibid. s 18 
125

 Skr. 2008/09:24 s 20 
126

 ibid. s 39 



30 

 

göras åt detta.
127

 I detta läge riktas således uppmärksamheten mot de effekter som följer de 

olika problemrepresentationerna, och dessa effekter är subtila i fråga om inflytande.
128

 För att 

bedöma effekterna av de olika problemrepresentationerna är det adekvat att identifiera tre 

sammankopplade och överlappande typer av effekter; de diskursiva effekterna, vilket handlar 

om de effekter som följer av gränserna för vad en kan tänka och säga; 

subjektspositionseffekter, på vilket sätt subjekt och subjektspositioner konstitueras i 

diskursen; verkliga effekter, påverkan på verkliga livet.
129

 Det är således problematiskt att 

använda uttrycket integration på det sätt som det används i de integrationspolitiska 

dokumenten; det ger upphov till felaktiga eller problematiska föreställningar och attityder. 

Såsom uppfattningen att det är invandrarna som behöver integreras och bli mer som de etniskt 

svenska.
130

  

Effekten av att integrationspolitikens problemrepresentation definieras som arbete är att 

lösningen blir utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder. Eftersom arbete ses som lösningen på 

integrationen, ses det därmed även som lösningen på det definierade problemet utanförskap. 

Genom arbete ska de nyanlända etableras i samhället.
131

  

 

Huvudinriktningen ligger på insatser som syftar till att öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft 

samt att förbättra matchningen mellan tillgänglig arbetskraft och arbetsmarknadens behov.
132

 

 

Grunden för utanförskap definieras alltså som arbetslöshet och arbete och utanförskap 

konstrueras därmed i dokumenten som dikotomier, de ställs mot varandra som motsatsord, 

vilket därmed konstruerar en maktrelation dem emellan – de som har arbete ställs mot dem 

som inte har arbete.
 133

 

Vidare konstrueras invandring som en kostnad i de integrationspolitiska dokumenten; 

 

Insatser för att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet är en 

investering för samhället.
134
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Att på detta sätt definiera integration som samhällsekonomi leder till att de negativa 

effekterna av invandring i form av kostnad fokuseras, och därmed ses invandring, på grund av 

integrationssvårigheterna, som en börda för det svenska samhället. De ekonomiska fördelarna 

förklarar dessutom inte varför integrationen skulle förbättras av att utrikes födda deltar i högra 

utsträckning på arbetsmarknaden. Invånarna blir alltså inte mer integrerade med varandra 

enbart av den anledningen att samhällskostnaderna minskar. 
135

 De personer som inte tillhör 

arbetskraften konstrueras därmed som ett samhällsproblem som är själva ansvariga för den 

sits de är i, på grund av att det medför ökade kostnader för både stat och kommun;
136

 

 

Beroendet av ekonomiskt bistånd, och då särskilt det långvariga, är fortfarande betydligt högre 

bland unga vuxna födda utomlands än bland andra grupper i befolkningen. Det högre 

biståndsbehovet beror bl.a. på att många i gruppen aldrig kommit in på arbetsmarknaden och 

därför inte heller kvalificerat sig för andra former av ersättningar. D
137

 

 

Människor upplever samhällsförändringar olika beroende på hur de är socialt positionerade. 

Genom att diskursivt placera någon i utanförskap tilldelas de därmed identiteter utifrån ordets 

konnotation, vilket handlar om ordets abstrakta definition, dess innebörd.
138

 Tillståndet som 

knyts till exempelvis ”unga utanför” beskrivs enligt följande: 

 

Det finns en stor grupp ungdomar som varken arbetar, studerar eller söker arbete aktivt. Ungdomar 

med utländsk bakgrund är överrepresenterade i gruppen. För många riskerar ungdomstiden att bli 

en inledning till ett långvarigt, ibland livslångt utanförskap. Dessa ungdomar, ibland kallade ”unga 

utanför” bör uppmärksammas särskilt inom ramen för integrationspolitiken.
139

 

 

Utanförskapet har här en negativ konnotation; det kopplas ihop med passivitet, 

bidragsberoende och kriminalitet. I de integrationspolitiska dokumenten betonas vikten av att 

individer måste ta sitt eget ansvar för att ta sig därifrån, och i förlängningen implicerar detta 

att de är ansvariga för sin egen situation.
140

 Genom att sätta dem i kategorin skapas dock en 

dålig spiral där de tilldelas vissa – negativa – egenskaper. Att tillskriva en grupp människor 

utanförskap riskerar därmed att gruppen blir stigmatiserade; att de blir utpekade som 
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avvikande och därmed uppfattas eller behandlas som mindervärdiga.
 141

 Detta är något som 

blir tydligt under avsnitt 3.5 Boende och trygghet i Skr. 2008/09:24 där det står om att fastna i 

”bidragarmentalitet”; att den som befinner sig i utanförskapet själv har ansvaret och därmed 

en vilja att vara där;  

 

Mekanismerna kan i högre utsträckning drabba individer i utsatta minoritetsgrupper, och riskerar i 

förlängningen att ta sig uttryck i form av bl.a. resignation, självvald isolering från samhället, 

gängkriminalitet, ”bidragstagarmentalitet” och eventuellt politisk radikalisering.
142

 

 

Diskursen om utanförskap upprätthåller en maktordning, och därmed även det 

handlingsutrymme som görs möjliga genom diskursen. Du kan antingen befinna dig utanför 

eller innanför samhället. Befinner du dig utanför samhället har du ingen makt och du är 

således inte heller delaktig. Att tala om något som positivt eller negativt skapar alltså enligt ett 

konstruktivistiskt synsätt olika uppfattningar om dessa kategorier.  Diskursen om exempelvis 

bidragsberoende handlar om att passiva människor i självvalt utanförskap ges bidrag, och 

därmed ses som en börda, eftersom de utnyttjar välfärdssystemet.  

 

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

etableringsperioder är destruktiva och passiviserande och riskerar att leda till bidragsberoende.
143

 

 

På så sätt handlar diskursen om bidrag i de integrationspolitiska dokumenten (och regeringens 

politik i stort) som något negativt, genom att definiera det som bidragsberoende.  

 

Att bo i ett område med svag socioekonomisk struktur medför negativa effekter för individens 

förutsättningar //..// Det finns undersökningar som tyder på att risken för socialbidragsberoende 

bland invandrare samvarierar med andelen bidragsberoende bland landsmän som bor i samma 

bostadsområde; om många i den egna etniska gruppen som bor i et område får socialbidrag ökar 

risken att en nyinflyttad individ tillhörande samma grupp också kommer att göra detta.
144

 

 

Bidragsberoende ses här även som ett hinder för integration, istället för att till exempel se 

bidrag som ett medel för att minska fattigdom, vilket är något som helt uteslutits ur diskursen. 

I Boken Utsatthet, marginalisering och utanförskap skriver Karlsson m.fl. om synsättet på 
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utanförskap; människor som lever i utanförskap är de som står utan förvärvsarbete under en 

kortare eller längre tid och samtidigt uppbär ersättning från statliga eller kommunala 

bidragssystem, och alla som uppbär bidrag i någon form slås därmed ihop till en enda 

kategori.
145

  

De huvudsakliga subjektspositioner som konstrueras inom de integrationspolitiska 

dokumenten är invandrare/nyanlända, men även arbetstagare och bidragstagare, vilket här 

blir dess motsatser. Den ena kan tillhöra samhället medan den andra står utanför. Bilden av 

vad samhället, innanförskapet, är skapar alltså en föreställning om vilka som tillhör samhället, 

och vilka som inte har tillgång till det, och i dessa dokument är det de som har arbete som 

tillhör samhället, och dem som inte har arbete, bidragstagarna, tillhör utanförskapet. Det enda 

sätt på vilket den invandrade kan tillhöra samhället är genom att vara arbetstagare och därmed 

blir dess medborgarskap villkorat;  

 

…att det behövs starkare incitament till integration för dem som invandrar. Mer resurser satsas på 

aktiva insatser och samtidigt införs allt fler krav. Incitamenten för integration är ofta reglerade i 

lag genom att integrationskriterier kopplas till uppehållstillstånd eller medborgarskap. De 

nyanlända måste delta i introduktionsprogram, lära sig språk och ibland vara självförsörjande för 

att få ett mer permanent uppehållstillstånd. Också ekonomiska incitament förekommer allt 

oftare.
146

 

 

Genom att formulera att de invandrade behöver incitament för att vilja integreras i samhället, 

konstrueras en föreställning om att de egentligen inte vill vara en del av det svenska 

samhället. 

 

5.6 HUR/VAR HAR DESSA PROBLEMREPRESENTATIONER SKAPATS, SPRIDITS OCH FÖRSVARATS? 

Den sista frågeställningen syftar till att utröna de medel genom vilka särskilda 

problemrepresentationer inom integrationspolitiken når sin målgrupp och därmed uppnår 

legitimitet. Dessutom bör en adressera beständigheten av dessa problemrepresentationer, och 

på så sätt undersöka möjligheten att utmana de problemrepresentationer som utgör skada för 

implementeringen av den politik som bör föras.
147
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Begreppet integration har på kort tid etablerats som en sammanfattande beskrivning för 

den politiska inriktningen i Sverige som avser villkoren för att hantera migration och den 

ökande mångfalden. Således är integration politikens överordnade målsättning, istället för 

”inklusion”, ”assimilation”, ”tolerans” och ”pluralism”. Integrationsbegreppet har därmed 

kommit att spridas som positivt värdeladdat, och skapar därför legitimitet för den offentliga 

politiken, men i grunden är politiken densamma som den med det ersatta ordet assimilation. 

Ett byte av term ger enbart sken av att även politiken ändrat riktning, när den egentligen är 

densamma.
148

 Eftersom integrationsåtgärderna som föreslås i de integrationspolitiska 

dokumenten syftar till att integrera de invandrade, har detta lett till att påståenden såsom att 

integrationen har misslyckats som tros handla om att det är de invandrade som misslyckats i 

sin integration i samhället. Således sprids tanken om att integrationen endast handlar om de 

invandrades anpassning till samhället.  

Diskursen om utanförskap har exempelvis spridits till att vara allmängiltig, den har inte 

problematiserats och dess innebörd har inte definierats.
149

 Utanförskap används för att 

beskriva olika former av samhällelig utsatthet; segregation, arbetslöshet och ekonomisk 

fattigdom och människor som på ett eller annat sätt upplever sig vara utestängda på 

arbetsmarknaden eller är uteslutna ur en större samhällsgemenskap. Utanförskapet påstås ha 

en koppling till begreppet integration eftersom utanförskap som begrepp pekar ut område eller 

aspekter där integrationen är bristfällig.
150

 Således används begreppet enbart för att beskriva 

ett tillstånd, och inte processen bakom. 

 

6 AVSLUTNING/DISKUSSION 

Tidigare forskning har visat att integrationspolitikens problematik kan anses hänga ihop med 

diskursens begrepp, och med hjälp av Bacchis analysverktyg har jag analyserat de 

kategoriseringar och begrepp som förekommer i de integrationspolitiska dokumenten som 

producerats 2008-2010, som påstås ha ändrat inriktningen på regeringens integrationspolitik. 

Vidare har jag analysera dessa problemrepresentationers effekter och likaså det som lämnats 
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oproblematiserat, vilka effekter detta ger och därmed inte adresserats på grund av hur den 

rådande diskursen ser ut.  

Med hjälp av analysverktyget finner jag att problemrepresentationerna i de 

integrationspolitiska dokumenten består av invandrares/nyanländas integration i samhället, 

invandrare/nyanländas etablering på arbetsmarknaden och utanförskap. Även om politiken 

syftar till att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla generellt i samhället, så 

fokuserar fortfarande de integrationspolitiska dokumenten på att det är den 

invandrare/nyanlända som ska integreras och etableras, och den invandrare/nyanlända som 

ska bryta sitt utanförskap. Genom denna formulering placeras dem alltså i denna position, 

vilket även innebär att det är deras ansvar att ta sig därifrån, utan att erkänna den övergripande 

strukturella diskrimineringen i samhället.  

Resultaten av analysen visar att det fortfarande i de integrationspolitiska dokumenten 

framställs som att samhället består av svenskar och av invandrare/nyanlända; en uppdelning 

mellan de som redan är integrerade, de svenska, och de som behöver integreras, de 

invandrade/nyanlända. Att integreras handlar egentligen om en process där hela samhället, 

både svenskar och den invandrade/nyanlända själva tillsammans har ansvaret, men i 

dokumenten fokuseras ansvaret på den invandrade/nyanlända, vilket ger effekten att det är 

hen som bör anpassa sig till samhället – istället för att alla integreras med varandra. 

Resultaten visar också att invandrare/nyanlända pekas i de integrationspolitiska dokumenten 

ut att vara dem som är i behov av integrationsinsatser, i förhållande till svenskar som redan är 

integrerade i samhället, vilket konstruerar en uppdelning av ett ”vi” och ”dem”. Människor 

påverkas och förändras till följd av hur de kategoriseras, och när ”dem” tilldelas vissa 

negativa karakteristiska drag som ”vi” andra inte har, upprättas en maktordning. ”Dem” ses i 

förhållande till ”vi”, där avvikelser konstrueras i relation till andra människor. 

Att integrationen misslyckats handlar egentligen om att relationerna mellan invånarna i 

samhället inte är som de borde vara. Att använda begreppet integration, så som det används i 

de integrationspolitiska dokumenten, bortses ordets relationella egenskaper. Invånarna är 

snarare inte integrerade med varandra – därmed kan inte svaret vara att ’inte släppa in flera’ 

eller att det är invandrares fel att integrationen brister. Om integration istället ses som en 

ömsesidig process går det alltså inte att tala om invandrare som dåligt integrerade. En 

ömsesidig anpassning förutsätter istället att alla parter förändrar sig i något avseende och 

integrationen blir därför inte längre en angelägenhet enbart för några av samhällets invånare. 
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Analysen visar därmed att begreppet integration och dess innebörd i de integrationspolitiska 

dokumenten istället mer grundläggande bör omformuleras och fokuseras på att gälla en 

ömsesidig anpassning av alla i samhället. Alla i samhället är tillsammans ansvariga för att 

integrationen brister.  

Problemrepresentationen utanförskap, som återfinns i de integrationspolitiska 

dokumenten, innebär en position där en står utanför samhället ekonomiskt; de som befinner 

sig utanför eller i utkanten av välfärdsstatens skyddsnät. Analysen visar att utanförskapet som 

begrepp har spridits som något allmängiltigt, utan att ha definierats, och därmed har de riktiga 

orsakerna till utanförskapet inte uppmärksammats och blivit föremål för åtgärder. 

Utanförskapet har således inte problematiserats och processerna bakom har inte analyserats. 

Utanförskapet beskrivs enbart som ett tillstånd, ett tillstånd som knyts samman med 

arbetslöshet och bidragsberoende, och är således ett tillstånd som blir svårt att bryta på grund 

av de tillskrivna egenskaperna. Enligt analysen ses arbete som lösningen på utanförskapet, 

men den strukturella diskrimineringen inom detta område problematiseras inte, vilket i 

förlängning gör att detta innebär att även utanförskapet ligger hos den invandrade, det är hen 

själv som har ansvaret och därmed även ansvarig för att ta sig därifrån, när det egentligen 

handlar om att det är samhället som har ansvaret över den strukturella diskrimineringen som 

finns och gör det svårt att sig ur den positionen som utanförskapet ger. Utifrån Bacchi´s 

analysverktyg kan utanförskapet i den integrationspolitiska kontexten förklaras med 

maktstrukturer, såsom den etniska maktordningen, där den strukturella diskrimineringen som 

finns i samhället tar sig i uttryck i att invandrare och etniska svenskar kategoriseras 

hierarkiskt i förhållande till varandra. En maktordning där etniska svenskar värderas högre än 

invandrare. Det är dessa maktstrukturer, som verkar på en övergripande och strukturell nivå i 

samhället, men som upprätthålls av människor genom dess vardagliga handlande, genom 

tankar, agerande och institutioner, som orsakar ojämlikhet och utanförskap och hindrar 

människors delaktighet i samhället och den enskildes inflytande över sina villkor. 

Analysen av de integrationspolitiska åtgärderna som föreslås även nu, trots omfattande 

försök till förändring av politiken, visar fortfarande att fokus ligger mer på att förändra 

invandrare som individer så att de blir ’mindre avvikande’, än på förändringar av strukturella 

förhållanden. Vidare visar jag utifrån analysen att effekterna av detta blir därmed att de 

verkliga problemen med integrationspolitiken inte adresseras. Integrationspolitiken, och 

således även utanförskapet, bör istället definieras som ett misslyckande på det samhälleligt 

strukturella planet; brist på arbeten och förekomsten av diskriminering. Som Karlsson m.fl. 
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skriver så drabbas den enskilde individen av sociala omständigheter som hen har begränsade 

resurser eller kanske inga möjligheter alls att påverka eller förändra.
151

  Resultaten av 

analysen visar att det inte enbart är integrationspolitiken i sig som är grunden till debatten om 

en icke fungerande integrationspolitik; att mångfalden i samhället är problematisk, utan att det 

istället handlar om det som utelämnas och därmed inte adresseras; bristande arbetsmarknads-, 

bostads- och utbildningspolitiken, där de invandrade/nyanlända är de som drabbas hårdast på 

grund av diskriminering, och att insatser, exempelvis diskrimineringsarbete, för denna grupp 

inom de olika politikområdena alltså är det som misslyckats på grund av otydligt definierade 

begrepp inom integrationspolitiken. Analysen av de integrationspolitiska dokumenten genom 

Bacchi’s analysverktyg visar alltså att effekterna av de otydligt definierade begreppen 

integration och utanförskap, och det som utelämnas genom dessa, därmed leder till att 

diskriminering inom arbetsmarknad, bostad och utbildning inte adresseras inom 

integrationspolitiken. Att dessutom enbart fokusera integrationspolitiken till nyanlända, och 

deras integrering, utesluts erkännandet av den genomgripande strukturella diskrimineringen i 

samhället, som även de som befunnit sig i landet längre eller exempelvis andra generationens 

invandrare, vilka är födda i Sverige men vars föräldrar är födda i något utomeuropeiskt land, 

utsätts för.  

Med hjälp av Bacchi’s analysverktyg belyser jag genom studien av de 

integrationspolitiska dokumenten från åren 2008-2010, att trots de senaste årens omfattande 

förändringar av integrationspolitiken, verkar det alltså fortfarande handla om en sorts 

assimilationspolitik; den invandrades/nyanländas anpassning till samhället. Det krävs en mer 

grundläggande förändring av integrationspolitiken, istället för att enbart skifta begrepp utan 

att analysera innebörden av de nya begreppen. Därmed hävdar jag utifrån resultaten av 

analysen att hänsyn istället bör tas till de strukturella förhållandena, exempelvis 

diskrimineringen inom arbetsmarknad, bostadsmarknad och utbildningsområdet, och 

adressera detta. Vidare krävs en omdefiniering av begreppet integration i förhållande till den 

politik som förs; en ömsesidig anpassning av alla i samhället och en utformning av 

integrationspolitiken utifrån det. För att fortsätta använda utanförskapsbegreppet, visar 

analysen att en problematisering av utanförskapet och en analys av processen bakom bör 

genomföras, för att belysa de diskriminerande strukturer som finns i samhället, och som ger 

upphov till utanförskapet.  
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En politik som syftar till att endast använda säråtgärder i nödfall, och som menar att 

samma politik ska gälla för allas lika rättigheter och möjligheter i samhället är naturligtvis en 

god tanke, men den är passiv och gör att diskriminering uppfattas som något avvikande, och 

som något som någon annan är ansvarig för. Genom att inte erkänna den strukturella 

diskriminering som förekommer inom arbetsmarknad, bostadsmarknad och 

utbildningsområdet, blir det svårt att komma åt den verkliga integrationsproblematiken. 

Istället bör fokus ligga på en integrationspolitik som erkänner strukturell diskriminering, 

vilket är något som aktivt måste uppmärksammas och bekämpas, och utifrån detta formulera 

de integrationspolitiska åtgärderna. 
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