
 
 
     Vårterminen 2009 
     C-uppsats, 15 poäng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språkets roll för integration 
 

- en studie om de diskurser som riksdagspartierna och forskare konstituerar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Elsa Peñaranda 

Sami Persson-Hentunen 
S7a 

 
Handledare: Stig Elofsson 

Kursansvarig: Sam Larsson



 
Språkets roll för integration 

- en studie om de diskurser som riksdagspartierna och forskare konstituerar 
 

Abstract 
 
The purpose of this essay was to examine the role of the acquisition of the Swedish language 
for integration of adult immigrants given by the seven parties currently in the parliament and 
other players on the field. The questions were meant to bring light upon the arguments used 
by the different players concerning the role of the Swedish language, to enlighten which 
discourses that are constructed, and the contradictions that exist between these. We parted 
from a postmodern position and used social constructionism to back up our method and 
theory of analysis; discourse theory. The results revealed three different discourses 
concerning the role of the Swedish language in the integration process; the liberal discourse, 
the discrimination discourse and the social democratic discourse. The liberal discourse claims 
that immigrants have a responsibility to learn Swedish to be able to achieve employment and 
to provide for themselves. The discrimination discourse doesn’t focus on language because 
that would place the blame on individuals, rather than on the structures of the society, which it 
considers is to blame. The social democratic discourse agrees with the liberal one on language 
being a way to achieve employment, but talks about this in terms of rights rather than 
responsibilities. 
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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Stig ”Loffe” Elofsson för det stöd han varit under arbetets gång 
samt för den konstruktiva kritik han bidragit med under skrivandet av uppsatsen. Vidare vill 
vi tacka Katarina Piuva som gett oss goda råd kring genomförandet av en diskursanalys. Vi 
vill även tacka Bodil Eriksson och Astrid Schlytter för de litteraturtips de bidragit med i 
arbetets inledning. Slutligen vill vi författare tacka varandra för c-uppsatsens färdigställande. 
Många hinder har uppstått under resans gång, men tillsammans har vi lyckats bemästra dem. 
 
Ansvarsfördelningen för uppsatsen har varit gemensam. Vi har således skrivit samtliga delar 
av uppsatsen tillsammans. 
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1. Inledning 
Enligt Statistiska centralbyråns prognos från år 2003 kommer befolkningsökningen fram till 
år 2020 till stor del att utgöras av utrikes födda personer och barn till dessa. År 2020 beräknas 
två miljoner personer, ca 1/5 av Sveriges befolkning, att vara invandrare eller barn till 
invandrare. (Århammar, 2004, s. 10) Frågor som rör integration och integrationspolitik är 
således av mycket stor vikt för välfärdssamhället Sverige. En fungerande integrationspolitik 
är nödvändig för att de människor som kommer till Sverige ska få samma livsmöjligheter som 
de som föddes här. En misslyckad integrationspolitik kan få ödesdigra konsekvenser, både för 
enskilda individer och för samhället.   
 
Integrationspolitiken har på senare år varit ett hett debattämne och politiska partiprogram har 
avlöst varandra med förslag på åtgärder för att underlätta integrationen av invandrare (de los 
Reyes & Kamali, 2005, s. 7). I denna uppsats kommer vi att titta på en specifik faktor som vi 
upplever främjar integration, nämligen kunskaper i majoritetsspråket, i detta fall svenska. 
Kunskaper i majoritetsspråket är något som underlättar integration på ett individuellt plan; det 
hjälper en person att förstå sin omgivning, samt ökar utbudet att arbetsmöjligheter och 
deltagande i politiskt liv och organisationer av olika slag. Tillgång till det svenska språket är 
naturligtvis långt ifrån den enda viktiga faktor som påverkar integrationsprocessen, men 
upplevs av oss författare som så pass viktig att den förtjänar att uppmärksammas. Bauböck 
menar att modern kultur inte är möjlig utan att det finns ett, eller ett fåtal, officiella språk i ett 
land som är dominerande i undervisning, statliga/kommunala institutioner och handel. Detta 
eftersom modern kultur bygger på ett standardiserat språkbruk. Han menar också att det är ett 
rimligt krav att invandrare lär sig majoritetsspråket eftersom det ligger i deras intresse och 
därför att det inte är ett hot mot modersmålet då båda språket kan finnas sida vid sida och 
användas i olika sammanhang. Invandrare kan använda sig av det nya språket för att förmedla 
och försvara sina synsätt och värderingar gentemot andra i det nya landet. (Bauböck, Heller 
och Zolberg, 1996, ss. 13-14) 
 
Vi har i denna uppsats valt att titta närmare på de diskurser som finns gällande kunskaper i 
svenska för invandrare, och mer specifikt de som invandrat till Sverige i vuxen ålder. Vi har i 
första hand valt att undersöka de sju riksdagspartiernas ståndpunkter, men även forskare som 
är aktiva i frågan finns representerade i vårt material. Vi anser att de diskurser som finns, och 
då främst de som representeras av de etablerade partierna, är av största vikt då de ligger till 
grund för den politik som utformas och i förlängningen kommer att påverka både enskilda 
individers liv och samhället i stort. Därför kommer denna uppsats att försöka identifiera de 
existerande diskurserna och se vad som skiljer dem från varandra och vilka likheter som finns 
mellan dem. Vi vill dock påminna om att vi bara kommer att beröra en begränsad del av 
integrationspolitiken och att resultaten måste ses i ett större sammanhang. Vi vill också passa 
på att påpeka att då denna specifika fråga mest rör sig på det individuella planet, kommer de 
strukturella förutsättningarna få en sekundär plats i denna uppsats. Detta beror inte på att vi 
anser dem mindre viktiga, utan är ett resultat av frågeställningarnas utformning.  
 
1.1 Förförståelse 
Vi ser språkkunskaper som en viktig del av integrationen (på individnivå). Det är en 
förutsättning för att kunna vara en aktiv del av samhället, från att förstå hur samhället 
fungerar, kunna skaffa sig ett arbete och engagera sig politiskt och fackligt till att kunna 
kommunicera med andra människor och ta del av mediernas rapportering. Vi tror att bristande 
språkkunskaper leder till marginalisering i samhället, allt från att inte få ett arbete och känna 
till och ta vara på sina rättigheter till mer vardagliga företeelser som att kunna prata med 
grannar, gå och handla och gå på föräldramöten i barnens skola. Denna syn har påverkat vårt 
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val av fokus i den här uppsatsen. Vi kommer att titta på integration utifrån kunskaper i det 
svenska språket, inte förutsättningarna för att klara sig med sitt hemspråk eller undervisning i 
modersmål. 
 
Vi tror att de sju riksdagspartiernas ståndpunkter i frågan kring språkets betydelse för 
integration skiljer sig. Vi tror att det inte bara finns en diskurs utan flera och att det finns 
motsättningar mellan de olika diskurserna. Vi tror att samtliga partier tycker att 
språkkunskaper har stor betydelse för att kunna uppnå integration, men att högerblocket, 
representerat av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, ser det som 
invandrares skyldighet att lära sig svenska medan vänsterblocket, representerat av 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ser det som en rättighet. Vi tror att 
samtliga partier fokuserar på språket som en viktig faktor för integration för att det ökar 
chanserna för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Vi tror vidare att vänsterblocket 
även ser språket som ett verktyg för invandrare att kunna förstå sin omgivning, kunna ta vara 
på sina rättigheter och för att minska avståndet mellan olika grupper i samhället genom att de 
kan förstå varandra medan vi tror att högerblocket ser språkkunskaper som en viktig faktor för 
integrationen så att invandrare ska kunna bidra till samhällsekonomin. 
 
En annan förförståelse vi har är att det material vi kommer att hitta i form av partiprogram, 
rapporter m.m. kommer att vara väldig tillrättalagda och politiskt korrekta. Partiprogrammen 
kommer troligtvis även att vara allmänt formulerade medan diverse rapporter m.m. troligtvis 
är mer detaljerade och kommer med konkreta förslag. Debattinläggen från Dagens Nyheter 
och Aftonbladet tar sannolikt ut svängarna mer för att de ska skapa underlag för diskussion 
och har patos för att locka väljare. 
 
1.2 Koppling till socialt arbete 
De diskurser som finns i frågan påverkar riksdagens beslut i frågor som rör integration och 
skapar olika förutsättningar för hur lätt eller svårt det blir för invandrare att kunna integreras, 
således skapar de även förutsättningar för hur det sociala arbetet utformas för invandrare. Om 
integrationen försvåras kan olika sociala problem uppstå. Socialtjänsten kan exempelvis i 
större utsträckning komma i kontakt med invandrare som inte har något arbete och behöver 
hjälp med sin försörjning. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
1.3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll de nuvarande sju riksdagspartierna samt 
forskare ger kunskaper i svenska språket för integration av vuxna invandrare i det svenska 
samhället. Detta genom att undersöka vilka argument partierna och aktörerna använder sig av 
när de diskuterar språkets roll för invandrare och deras integration samt vilka diskurser dessa 
argument konstituerar. Slutligen vill vi även belysa eventuella skillnader, och likheter, mellan 
de olika diskurserna vi hittar. 
 
1.3.2 Frågeställningar 
Vilka argument använder partierna och aktörerna kring språkets roll? 
 
Vilka diskurser kring språkets roll för integration har konstruerats utifrån dessa argument? 
 
Vilka likheter och motsättningar finns mellan de olika diskurserna? 
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1.4 Avgränsningar 
Den undersökta tidsperioden är åren 2005-2009. En del partiers partiprogram har dock inte 
reviderats sedan år 2001.  
 
Vi är inte intresserade av att undersöka varför de olika aktörerna argumenterar som de gör, 
varför de tycker som de tycker och hur den historiska och ideologiska bakgrunden ser ut. 
Detta skulle ge ett alltför statsvetenskapligt perspektiv. Vi kommer heller inte att titta på olika 
retoriska knep som partierna använder sig av. Vi kommer vidare att ha fokus på faktorer som 
främjar integration, inte faktorer som är hinder för integration, även om det har visat sig svårt 
att bortse från dessa och de i relativt hög utsträckning ändå förekommer i uppsatsen. Syftet 
med uppsatsen är heller inte att komma fram till om och i sådana fall vilka diskurser som har 
en hegemonisk ställning utan kommer att undersöka vilka diskurser som finns. Uppsatsen 
kommer heller inte att undersöka hur gruppen invandrare, d.v.s. deras kollektiva identitet, 
skapats och definierats av de undersökta aktörerna utan fokuserar istället på vilka bilder av 
invandrare som träder fram. Vi kommer inte att undersöka hur och varför aktörerna fyller sina 
uttalanden med innehåll utan istället se på vad som sägs och vad detta ger för konsekvenser. 
 
1.5 Begreppsförklaring 
Integration: När vi i denna uppsats talar om integration av invandrare utgår vi från den typ av 
integration som Bauböck kallar ackommodation. Detta innebär att den invandrade anpassar 
sig efter de förhållanden som finns i det nya samhället, samtidigt som samhällsstrukturen 
ändras (Bauböck, 1996, s. 114). I vårt fall innebär detta att nyanlända invandrare lär sig 
majoritetsspråket, samt att samhället ser till att det finns förutsättningar för detta, exempelvis 
genom att tillhandahålla en lättillgänglig och kvalitativ undervisning. Denna definition som 
utgångspunkt behöver dock nödvändigtvis inte användas av alla aktörer i vårt material. 
 
Invandrare: I den litteratur vi har läst används termen på olika sätt. Vanligast är att den 
inkluderar alla som bor i Sverige men som är födda i ett annat land (undantaget barn som fötts 
utomlands av svenska föräldrar och sedan flyttat tillbaka), men ibland räknas även barn till 
dessa med. I den här uppsatsen kommer begreppet att användas för personer som är inflyttade 
till Sverige i vuxen ålder. Invandrade barn och barn till invandrare omfattas inte.  Även om 
ordet invandrare ibland associeras med något negativt har vi valt att använda det i uppsatsen. 
Detta beror på att termen är det absolut vanligaste i forskningen. Ett annat begrepp som 
används i mindre omfattning är utlandsfödd. Invandrad nämns som ett alternativ till 
invandrare, men detta begrepp verkar ännu inte fått något genomslag i forskningen.  
 
1.6 Uppsatsens disposition 
Efter denna inledning följer en kort tillbakablick på hur invandring och invandringspolitik sett 
ut i Sverige under de senaste 60 åren. Därefter följer en översiktlig bild över kunskapsläget i 
den aktuella frågan. Där framgår också vilka diskurser som har hittats i tidigare forskning på 
integrationsområdet.   
 
I teori- och metodkapitlet kommer vi att redogöra för vår valda teori och metod samt för de 
analysverktyg vi använt oss av. Vi kommer också att beskriva hur våra data bearbetats och 
hur analysen har genomförts. Här tar vi även upp frågor som rör litteratur- och 
materialsökning, verifiering samt etik. 
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I resultat- och analysdelen redogör vi för de resultat vi hittat under olika temarubriker. Utifrån 
resultatet redovisar vi sedan med hjälp av våra analysverktyg de olika diskurser vi har hittat, 
samt beskriver dem och jämför dem med varandra. 
 
Slutligen kommer ett diskussionskapitel där vi kommer att besvara våra frågeställningar, 
diskuterar deras konsekvenser, kritiskt funderar över vårt metodval, kopplar resultaten till 
tidigare forskning samt ger förslag på vidare sådan. 
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2. Bakgrund 
Vi kommer i detta kapitel att kort beskriva hur invandringen till Sverige sett ut under 
efterkrigstiden och hur invandringspolitiken har förändrats under denna tid.  
 
Efterkrigsinvandringen till Sverige kan grovt sett delas in i två faser. Från 1945 och fram till 
början av 70-talet var arbetskraftsinvandringen dominerande. Senare har flykting- och 
anhöriginvandringen blivit dominerande. (Arnstberg, 2008, s. 15-16; Lundh & Ohlsson, 1999, 
s. 27) Arbetskraftsinvandringen kom främst från Europa och i synnerhet från de nordiska 
länderna, medan flykting- och anhöriginvandringen till stor del har varit utomeuropeisk 
(Lundh & Ohlsson, 1999, s.27-28). För mer detaljerad information och en statistisk översikt 
av invandringen rekommenderas kapitel 2 i Lundh och Ohlsson (1999). 
 
Efter andra världskriget liberaliserades invandringspolitiken, främst beroende på den 
arbetskraftsbrist som rådde från krigsslutet och fram till mitten av 70-talet. Flera 
undersökningar hade under 40-talet visat att invandring var nödvändig för att industrin skulle 
kunna expandera. Redan 1943 slopades kravet på arbetstillstånd för nordiska medborgare och 
1954 slöts en nordisk överenskommelse om en gemensam arbetsmarknad. (a.a., s.55-56) 
Samma år liberaliserades utlänningslagen, främst genom att göra det lättare att få 
arbetstillstånd och genom att göra det möjligt för alla som ville att komma till Sverige för att 
söka arbete. Fram till mitten av 60-talet var arbetskraftinvandringen till Sverige i stort sett fri. 
(a.a., s. 60-64). 1954 var också det år Sverige ratificerade Genèvekonventionen och således 
förband sig att ta emot flyktingar (Demker, 2003, s. 66). Trots att 1954 års utlänningslag var 
generös mot flyktingar och att man använde sig av ett vidare flyktingbegrepp än 
Genèvekonventionen, var flyktinginvandringen knapp under denna period (Lundh & Ohlsson, 
1999, s. 74; 78).  Sammanfattningsvis kan sägas att det under 40- och 50-talen fanns en 
positiv och optimistisk syn på invandring som bland annat tog sig uttryck i 1954 års 
utlänningslag (a.a., s.60-61). 
 
Under 60-talet förändrades dock synen på arbetskraftsinvandringen. En viktig aktör i denna 
attitydomsvängning var Landsorganisationen i Sverige (LO). LO ville istället för invandring 
satsa på inhemska arbetsreserver, som gifta kvinnor och handikappade. (a.a., s.65-69) 
Åsikterna går isär om motiven till LO:s åsikter. Lundh och Ohlsson (1999, s. 65; 70) menar 
att LO främst hade ekonomiska premisser som grund för dessa, medan Johansson anser att 
detta är en förenkling av omständigheterna. Hon menar att LO:s största prioritet var att stoppa 
arbetskraftsinvandringen, och att de ekonomiska argumenten, samt argument om inhemska 
arbetskraftsreserver, användes för att ge underlag för denna åsikt (Johansson, 2005, s. 215-
217). LO var alltså en inflytelserik aktör och påverkade starkt den utveckling under slutet av 
60- och början av 70-talet som ledde fram till ett stopp av den utomnordiska 
arbetskraftinvandringen 1972, då LO beslutade att de inte längre skulle ge bifall till remisser 
om arbetstillstånd. I och med detta upphörde arbetskraftinvandringen. LO och 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) hade också ett mycket stort inflytande på det beslut om att 
inte bevilja arbetstillstånd för utomeuropeiska medborgare som redan var i Sverige, som 
fattades 1967 (Lundh & Ohlsson, 1999, ss. 67-68). Johansson menar att detta visar hur stort 
inflytande LO hade på invandringspolitiken under denna period. (Johansson, 2005, s. 215)  
 
I samma veva som arbetskraftsinvandringen avtog började flyktinginvandringen att öka. Detta 
hängde samman med oroligheter runt om i världen, som ledde till att fler flyktingar på eget 
initiativ började söka sig till Sverige. Många av de som hade kommit som inresta flyktingar 
hade inga egentliga flyktingskäl enligt Genèvekonventionen eller utlänningslagen men fick 
ändå stanna i Sverige på grund av flyktinglika skäl eller humanitära skäl. Lagen ändrades flera 
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gånger för att möta praxis i flyktingärenden. (Lundh & Ohlsson, 1999, ss.79-81). Man kan 
således säga att flyktingpolitiken alltjämt var generös. Den gängse uppfattningen är att 
attityderna gentemot invandring började bli mer negativa i början av 90-talet. Johansson 
menar dock att detta skedde ännu lite tidigare, och att det i och med detta inte helt kan 
hänvisas till den ekonomiska krisen i början på 90-talet. Johansson ställer sig också tveksam 
till att det skulle ha varit den folkliga opinionen som fick politikerna att bli mer restriktiva i 
invandringspolitiken, och hänvisar till en undersökning som visar att synen på invandring var 
positiv under slutet av 80-talet. Om detta är fallet kan inte restriktionerna skyllas på folkligt 
missnöje. (Johansson, 2005, s. 78-84; 177) 1989 beslutade regeringen om en lagändring som 
skulle ge asyl endast till konventionsflyktingar och till dem med särskilt skyddsbehov, vilket 
utestängde många (a.a., s. 162). Även om detta beslut kom att rivas upp några år senare kan 
det ses som en del i den kursändring som var på gång (a.a., s. 151). Attityderna skärptes sedan 
ytterligare under 90-talet (a.a., s. 208). Myndigheterna använde sig bland annat av visumtvång 
och ändrad asylpraxis för att minska invandringen (Lundh & Ohlsson, 1999, s. 95). Under 90-
talet började man också fokusera på återvandring, främst av bosnier och somalier. (Johansson, 
1995, s. 91; 112) 
 
Under 2000-talet har EU spelat en stor roll för den svenska invandringspolitiken. Sedan 1997 
gäller att asylsökande måste ansöka om asyl i det EU-land de först reste in i eller som de har 
en speciell anknytning till (Migrationsverkets hemsida, 090421) Om det visar sig att den 
asylsökande passerat genom ett annat EU-land på vägen till Sverige kan denne med andra ord 
bli avvisad. Detta har lett till att många asylsökande uppger att de inte har resehandlingar eller 
pass, vilket försvårar för myndigheterna att utreda ärendena. En annan inverkan EU har haft 
är att medborgare i EU-länderna, samt deras anhöriga oavsett medborgarskap, har rätt att bo 
och arbeta i vilket EU-land de vill (Migrationsverkets hemsida). År 2005 fanns en debatt om 
flyktingfrågan där bland annat svenska kyrkan och stora delar av allmänheten krävde amnesti 
för gömda flyktingar. Denna debatt ledde fram till en tillfällig lag, som beviljade att vissa 
ärenden togs upp på nytt. I och med detta fick många sökande, främst barnfamiljer, 
uppehållstillstånd under 2006. (Stern, 2008, s. 43) I mars 2006 trädde en ny utlänningslag i 
kraft. Denna var en förtydligad och utvidgad version av 1989 års utlänningslag. Den stora 
förändringen bestod i införandet av tre migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol 
som ersatte den tidigare utlänningsnämnden. (a.a., s. 47; 33) Andra förändringar var till 
exempel en viss utvidgning av flyktingbegreppet och borttagandet av begreppet ”humanitära 
skäl” som ersattes av ”synnerligen ömmande omständigheter”. (a.a., s. 47) 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att både attityderna och lagstiftningen skärpts sedan 
efterkrigstidens positiva syn på arbetskraftsinvandring. Även om lagstiftningen inte 
genomgått några drastiska förändringar sedan regleringen av arbetskraftsinvandring i slutet av 
60-talet, har praxis skärpts och andra metoder, såsom visumtvång och mellanstatligt 
samarbete inom EU, lett till en restriktivare invandringspolitik, med undantag för EU- och 
ESS-medborgare. 
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3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som finns på området. 
Vårt fokus ligger på att undersöka vilken roll olika faktorer spelar för integration. Vi har valt 
att presentera de faktorer som förekommer mest i litteraturen under egna rubriker. Vi börjar 
med att redogöra för dessa, för att sedan gå in på den roll som kunskaper i majoritetsspråket, i 
detta fall svenska, har på integrationen i ett nytt land. De olika faktorerna är dock i viss 
utsträckning sammanflätade i varandra och har därför inte helt kunnat skiljas åt. Vi kommer 
också att redogöra för diskurser på ämnet integration som hittats i tidigare forskning. 
 
3.1 Faktorer som påverkar integration 
 
3.1.1 Arbete 
En stor del av litteraturen och den tidigare forskningen fokuserar på arbete som en viktig 
faktor för integration. Integrationsverket menade år 2002 att arbete är en avgörande faktor för 
integration. Möjligheten till arbete och egen försörjning är viktig för att skapa förutsättningar 
för delaktighet och medansvar i samhället och för att motverka marginalisering och 
utanförskap (Århammar, 2004, s. 85). Neergaard belyser lönearbete som en generator för 
ekonomisk trygghet för de flesta vuxna via lön och indirekt via socialförsäkringarna 
(Neergaard, 2006, s. 9). de los Reyes talar om arbete som nyckeln till integration. Hon menar 
att arbete möjliggör konsumtionsmöjligheter, trygghet och valmöjligheter. Det innebär även 
att människor får livssammanhang, delaktighet i samhällslivet, berättigande till 
samhällsresurser och förutsättningar för ett fullvärdigt medborgarskap. (de los Reyes, 2006, s. 
10)  I invandrarpolitiska kommitténs delbetänkande från år 1995 lyfts arbetsgemenskapen upp 
som en underlättande faktor för den sociala och kulturella integrationen i det svenska 
samhället (SOU 1995:76, s. 8). Kommittén menar vidare att arbete är för många den 
viktigaste vägen till att lära sig svenska ordentligt, att lära sig hur samhället fungerar och att 
skapa sociala kontakter med svenskar. Att få arbete leder dessutom till anpassning av 
kompetensen till svenska förhållanden, vilket i sin tur leder till vidgade möjligheter till nya 
arbeten. (a.a., s. 30) 
 
Århammar konstaterar att invandrare har sämre nätverk av kontakter än vad infödda svenskar 
har. Detta kan påverka möjligheten att få arbete då ca 70% av alla tjänstetillsättningar sker via 
nätverk. (Århammar, 2004, s. 93) Behtoui menar att utbildning, arbetslivserfarenhet och 
kunskap om värdlandets språk är viktiga faktorer som påverkar invandrares chanser på 
arbetsmarknaden (Behtoui, 2006, s. 141). Han lyfter dock även upp samma fråga som 
Århammar och menar att sociala nätverk har stor betydelse för ens möjligheter att komma in 
på arbetsmarknaden, särskilt i början av ens karriär (a.a., s. 150). Han menar vidare att ca 65% 
av rekryteringarna i Sverige har föranletts via informella kanaler för arbetskraftrekrytering 
(a.a., s. 143). Detta leder till att invandrare är mer beroende av Arbetsförmedlingen än infödda 
svenskar (Århammar, 2004, s. 93). Att Arbetsförmedlingen har en central roll när det gäller 
att stödja invandrare att komma ut på arbetsmarknaden slås även fast av Utredningen om 
introduktion för nyanlända invandrare (SOU 1997:82, s. 65). Även Knocke menar att 
Arbetsförmedlingen är en viktig länk för invandrare till arbetsmarknaden då de till följd av 
segregerat boende saknar inflytelserika nätverk som kan hjälpa dem till arbete (Knocke, 2006, 
s. 53). Knockes fokus ligger dock på strukturell diskriminering inom Arbetsförmedlingen och 
de hinder som invandrare stöter på även där. 
 
Att väl ha fått ett arbete behöver dock nödvändigtvis inte betyda att man är integrerad trots att 
invandrare genom arbete får ökade förutsättningar att bestämma över sitt eget liv och 
möjligheter till delaktighet i samhället (Århammar, 2004, s. 16). Även Kamali är en av dem 
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som menar att arbete är en av de viktigaste vägarna till integration. Detta diskuteras dock 
kritiskt av Kamali som även belyser det faktum att högutbildade invandrare som i Sverige 
arbetar som städare och pizzabagare enligt arbetslinjen anses vara integrerade. (Kamali, 2005, 
s. 52) Kamali menar att det råder en arbetssegregation eftersom invandrare är 
överrepresenterade i okvalificerade yrken och lågstatusjobb (a.a., s. 54). Århammar menar 
vidare att osäkra anställningsförhållanden under långa perioder till följd av tidsbegränsade 
anställningar kan försvåra möjligheten till integration (Århammar, 2004, s. 79). Även de los 
Reyes är inne på samma spår och menar att integrationen försvåras av de tidsbegränsade 
anställningar, oreglerade arbetsförhållanden och hegemoniska kontrollformer som invandrare 
i hög utsträckning stöter på i arbetslivet (de los Reyes, 2006, s. 12). Rojas diskuterar 
problemet kring invandrarnas svaga ställning på arbetsmarknaden utifrån den stereotypisering 
av invandrare som förekommer. Han menar att de invandrare som kom till Sverige på 1960-
talet ofta kom från landsbygden i sina hemländer och var lågutbildade. Denna bild lever kvar 
trots att många av dagens invandrare kommer från stadsmiljöer och är högutbildade (Rojas, 
2001, s. 85). 
 
3.1.2 Utbildning 
Århammar skriver att invandrare generellt sett har lägre utbildningsnivå jämfört med infödda 
svenskar, detta eftersom grundutbildningen i invandrarnas hemländer ofta är kortare är i 
Sverige och att få har eftergymnasial utbildning (Århammar, 2004, s. 62). Århammar pekar 
dock på några invandrargrupper, framförallt de från Iran och Irak, bland vilka antalet 
högskoleutbildade är högre än bland infödda svenskar (a.a., s. 65). Århammar menar att 
avsaknaden av kunskaper i svenska och av svensk yrkeserfarenhet kan innebära ett behov av 
kompletterande utbildning och yrkespraktik samt validering av utländska betyg för att öka 
chanserna att komma in på arbetsmarknaden och därmed förbättra chanserna till integration 
(a.a., s. 87). Tidig analys av utländska betyg kan även vara av stor vikt för att i god tid 
identifiera eventuella behov av kompletterande utbildning för att få motsvarande svensk 
examen (a.a., 2004, s. 106). Århammar menar slutligen att validering av betyg dessutom kan 
ha betydelse för invandrares självkänsla (a.a., s. 88). SFI-kommittén pekade i sitt betänkande 
från år 1981 ut olika faktorer som spelar in på invandrares möjligheter att påbörja och fullfölja 
utbildning. Dessa kan vara av både praktisk och psykologisk natur. (SOU 1981:86, s. 83) 
 
Enligt Högskoleverket skiljer sig dock etableringen på arbetsmarknaden åt mellan studenter 
med svensk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund trots att de har samma examen 
från högskola/universitet i Sverige (Århammar, 2004, s. 67). Rooth och Åslund visar ett 
tydligt samband mellan utbildning och sysselsättningsgrad samt mellan utbildningsgrad och 
inkomst, såväl för infödda som för olika grupper av utrikes födda. I likhet med Århammar 
visar dock även de på att det finns skillnader i inkomst och sysselsättningsgrad mellan 
grupper som inte kan förklaras med skillnader i utbildning. Slutsatsen dras att utbildning lönar 
sig för alla grupper, men att den tenderar att ge högre avkastning för infödda. (Rooth & 
Åslund, 2006, s. 42-43) 
 
3.1.3 Kultur 
Rojas ser den svenska kulturen som en faktor i integrationsprocessen. Han menar att 
invandrare är positivt inställda till det svenska samhället vad gäller tillgången på bostäder och 
möjligheten till utbildning och arbete m.m., men att invandrare uppfattar svenskar som kyliga, 
avståndstagande, svåra att begripa sig på etc. (Rojas, 2001, s. 16). Rojas menar att den 
svenska kulturen är sluten, och att detta bildar grunden för invandrares existentiella 
utanförskap och svårigheter att förstå strukturerna i det svenska samhället (a.a., s. 89). 
Svenskarnas strävan efter individualitet och oberoende krockar med många invandrares 
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sammanflätade relationer mellan familj, grannar, vänner m.fl. (a.a., s. 107). Invandrare kan 
förlora sin sociala gemenskap och känna sig ensamma och utestängda från alla sammanhang 
(a.a., s. 111). Även inom arbetslivet drar svenskarna en gräns mellan det offentliga och det 
privata (a.a., s. 20). Rojas beskriver detta som en svårgenomtränglig, svensk gemenskap (a.a., 
s. 97). Han menar vidare att det för att lösa detta problem behövs dialog och insikt om våra 
olikheter samt samlevnadsformer som inte bygger på bortträngande av åsikter och känslor för 
rädslan för konflikter (a.a., s. 112). Även Århammar belyser det kulturella avståndet mellan 
svenskar och invandrare och menar att det kan värderas negativt av arbetsgivare (Århammar, 
2004, s. 95). Knocke är en tredje som diskuterar kulturellt avstånd. Hon ser det dock med ett 
kritiskt öga och tror inte att invandrare skulle vara så annorlunda att de inte kan anpassa sig 
till svenska samhällsförhållanden. Hon menar att diskussionen om kulturellt avstånd är ett 
uttryck för att majoritetssamhället alltid hittar på grunder att skilja på den egna befolkningen 
och ”de andra”. (Knocke, 2006, s. 50) Århammar lyfter även fram två olika skäl till bristande 
integration, nämligen diskriminering från samhällets sida som utesluter invandrare samt 
invandrare som inte accepterar majoritetssamhället och istället genom segregation försöker 
skapa en blandkultur (Århammar, 2004, s. 16). 
 
3.1.4 Bemötande 
Behtoui diskuterar andra faktorer som spelar in på integrationsprocessen. Han menar att 
tidsperioden under vilken invandrare anländer till landet, var i landet de bosätter sig och vilka 
möjligheter och hinder de möter i det nya landet har avgörande betydelse för integrationen De 
möjligheter och hinder som han diskuterar i det här sammanhanget kan bl.a. vara hur den 
officiella behandlingen av invandrares ankomst ser ut, om de får stanna i landet eller blir 
illegala invandrare. Vidare lyfter han fram hur de bemöts av majoritetssamhället, om 
invandrarna blir accepterade som en del av ”vi” eller stöts bort som ”de andra”. Slutligen 
pekar han på vilken historik den etniska gruppen som invandrare tillhör har bakom sig, har de 
varit småföretagare eller arbetslösa. Behtoui menar att dessa faktorer formar individens 
nätverk av sociala kontakter, vilka som blir vänner och bekanta, grannar, arbetskamrater, 
personer att ingå äktenskap med etc., och i längden graden av integration i det nya samhället. 
(Behtoui, 2006, s. 141) 
 
Likt Behtoui diskuterar även Århammar bemötande som en faktor för integration. Hon menar 
att det bemötande som invandrare får av tjänstemän på Arbetsförmedlingen och socialtjänsten 
kan spela in på invandrares samhällssyn. Hon menar att arbetssökande invandrare som 
bemötts som individer fick större potential till egen handlingskraft till skillnad från invandrare 
som blev behandlade som representanter för invandrarkollektivet och löpte större risk för att 
bli passiviserade och beroende av myndigheternas stöd. (Århammar, 2004, s. 107) SFI-
kommittén från år 1981 diskuterar också bemötande i sitt betänkande. De drog samband 
mellan svenskars attityd till och bemötande av invandrare och invandrarnas motivation till att 
lära sig det nya språket. De menade att ett positivt bemötande ökade invandrarnas motivation. 
(SOU 1981:86, s. 83) 
 
3.1.5 Vistelsetiden i det nya landet 
Århammar pekar på invandrarnas vistelsetid i landet som betydelsefull för integrationen. 
Århammar menar att en nyanländ invandrare i allmänhet har sämre kunskap om hur samhället 
och arbetsmarknaden fungerar, har sämre språkkunskaper och saknar kännedom om kulturella 
och sociala normer jämfört med invandrare som varit i landet en längre tid (Århammar, 2004, 
s. 90). Även Appelqvist belyser invandrares vistelsetid i landet, dock ur en annan synvinkel. 
Hon menar att om väntetiden på uppehållstillstånd blir för lång kan det ha en passiviserande 
verkan på invandrare och i längden försvåra deras integration (Appelqvist, 2000, s. 190). 
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Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare skriver i sitt betänkande från år 1997 
att det dock är viktigt att inte bara följa upp enskilda individers och gruppers framsteg utan 
även följa hur samhället och dess institutioner fungerar och anpassar sig till den etniska 
mångfalden i samhället (SOU 1997:82, s. 102). 
 
Rojas pekar på ytterligare en faktor som kan påverka integrationsprocessen. Han menar att 
migration från utvecklingsländer till industrisamhällen från invandrarnas sida ofta inte är tänkt 
som en permanent lösning. Siktet är inställt på att så småningom återvända till hemlandet. Om 
invandrare med dessa planer av olika anledningar blir kvar i det nya landet kan det ses som ett 
stort misslyckande som kommer att prägla deras relation till den nya omgivningen och deras 
verksamhet i densamma. Den sociala identiteten blir fortsatt förankrad i ursprungslandet. 
(Rojas, 2001, s. 140) Även SFI-kommittén från år 1981 såg orsakerna till invandringen och 
eventuella planer på att återvända till hemlandet som betydande faktorer för integration. De 
menar att många invandrares första tid i Sverige kännetecknas av oro och osäkerhet inför 
framtiden och att det i det läget kan vara svårt att hitta motivationen att lära sig ett nytt språk. 
(SOU 1981:86, s. 83) De menar vidare att skillnader i språkkunskaper mellan invandrare som 
har fått eller ansökt om svenskt medborgarskap och utländska medborgare kan bero på att den 
förstnämnda gruppen bestämt sig för att stanna i Sverige och kan vara mer motiverade att lära 
sig svenska (a.a., s. 55). Invandrarpolitiska kommittén är också inne på samma spår i sitt 
delbetänkande från år 1995 där de slår fast att anledningen till att man flyttade till Sverige kan 
påverka anpassningen till den nya miljön, liksom vilka ambitioner och framtidsplaner man 
har. Exempelvis gruppen flyktingar kan se sin vistelse som tillfällig och är inte lika 
motiverade att lära sig det nya språket och att skaffa arbete. (SOU 1995:76, s. 26) 
 
3.1.6 Hälsa 
SFI-kommittén visade i sitt betänkande från år 1981 att en högre andel av de utländska 
medborgarna hade hälsoskäl som orsak till arbetslöshet (SOU 1981:86, s. 73). De menar att 
migration för de flesta innebär stora psykiska påfrestningar och många praktiska 
ställningstaganden, vilket kan påverka motivationen och möjligheterna till att lära sig svenska 
(a.a., s. 83). Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare fortsätter på samma spår i 
sitt betänkande från år 1997 där de menar att viktiga faktorer för att få arbete är självkänsla 
och fysiskt och psykiskt välbefinnande (SOU 1997:82, s. 43). De slår fast att det är viktigt att 
i ett tidigt skede upptäcka och vidta åtgärder mot ohälsa orsakad av exempelvis trauman (a.a., 
s. 48). Många av de flyktingar som Sverige tagit emot har fruktansvärda händelser bakom sig 
som kan kräva både fysisk och psykisk rehabilitering. Utbildningsinsatser kan vara helt 
förgäves innan sådan rehabilitering i alla fall påbörjats vilket föranleder att behovet måste 
uppmärksammas i ett tidigt skede. (a.a., s. 60) Även Invandrarpolitiska kommittén slår fast i 
sitt delbetänkande från år 1995 att traumatiska upplevelser och tortyr kan påverka förmågan 
att fungera i arbetslivet (SOU 1995:76, s. 26). 
 
3.2 Kunskaper i majoritetsspråket 
Dahlstedt och Hertzberg menar att en fungerande demokrati förutsätter dialog mellan 
ömsesidigt respekterande medborgare. Samtalet och språket har en grundläggande funktion 
för samhällets uppbyggnad i sig. Det är inom denna dialog mellan fria och jämlika människor 
som isolerade klienter, brukare och väljare blir till myndiga medborgare med rätt att 
bestämma över samhällsangelägenheter. (Dahlstedt & Hertzberg, 2005, s. 18). 
Språkkunskaper är ur denna synvinkel en betydande faktor för invandrares integration. 
Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare menar i sitt betänkande från år 1997 
att det inte finns någon möjlighet att ha likvärdiga förutsättningar att klara sig i det svenska 
samhället som infödda om man inte lär sig det svenska språket. De i arbetsför ålder behöver 
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kunna svenska för att hävda sig i konkurrensen med infödda på arbetsmarknaden. (SOU 
1997:82, s. 63) SFI-kommittén menade att den språkliga kommunikationen mellan invandrare 
och övriga svenskar och mellan olika invandrargrupper är en förutsättning för ömsesidig 
förståelse och kontakt mellan grupper (SOU 1981:86, s. 80). Bauböck menar att det borde 
ligga i invandrares intresse att lära sig det nya språket eftersom det kan användas för att 
förmedla och försvara deras synsätt och värderingar gentemot andra i det nya landet (Bauböck 
et al., 1996, s. 13-14). SFI-kommittén menade även att språket är viktigt för 
identitetsutvecklingen. Ett bristfälligt språk kan påverka hela personligheten och ens 
självkänsla. Betydande för integrationen ansågs även vara möjligheten att ha tillgång till en 
vidgad och bättre service på ens modersmål samt en undervisning i hemspråk. (SOU 1981:86, 
s. 82). 
 
3.2.1 Demokrati och politiskt deltagande 
Svenska behövs för att man ska kunna vara delaktig i samhället och för att kunna utnyttja sina 
rättigheter och ta ansvar (SOU 1997:82, s. 63). Utredningen belyser även det faktum att vikten 
av att lära sig svenska för att uppnå jämlikhet slagits fast i samtliga avgörande riksdagsbeslut 
rörande invandrarpolitiken under de senaste 30 åren (a.a., s. 20). Jämlika 
inflytandemöjligheter har betydelse både för människors inflytande i samhället och är centrala 
i termer av demokrati (Soininen & Etzler, 2006, s. 13). SFI-kommittén skrev år 1981 att 
bristande språkkunskaper leder till att invandrare utestängs från viktig samhällsinformation 
och får svårigheter att ta tillvara på sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Vidare 
ansåg SFI-kommittén språkkunskaper som viktiga för att detta möjliggör för invandrare att 
kunna delta i det politiska livet och samhällsarbetet, samt påverkar även invandrares fritid och 
kulturella aktiviteter där bristande kunskaper i svenska hindrar invandrare från att bli 
delaktiga. (SOU 1981:86, s. 81). En rapport från integrationsverket slår fast att invandrare har 
en lägre politisk aktivitet och ett lägre valdeltagande än infödda svenskar (Integrationsverkets 
rapportserie 2001:03, s. 12). Rapporten visar att kunskaper i svenska har en mycket viktig roll 
i det politiska engagemanget. Invandrare har generellt ett lägre deltagande än infödda 
svenskar, men detta gäller inte för de invandrare som talar svenska, vilka har ett lika högt 
politiskt deltagande som infödda. Detta samband är dock mindre tydligt då det gäller 
valdeltagande. (a.a., s. 67)  
 
3.2.2 Arbete och kunskaper i majoritetsspråket 
Att kunna språket ses även som en avgörande faktor för invandrare att kunna komma in på 
arbetsmarknaden och således framförallt få en egen försörjning. SFI-kommittén skrev redan 
år 1981 att goda kunskaper i svenska ökar invandrares chanser att komma in på 
arbetsmarknaden och att bristfälliga kunskaper i svenska medför ett försämrat utbud av yrken 
för invandrare jämfört med utbudet för svensktalande (SOU 1981:86, s. 19). 
Invandrarpolitiska kommittén skriver i sitt delbetänkande från år 1995 att goda kunskaper i 
svenska är viktigt då det blivit allt vanligare att kunna kommunicera i tal och skrift. 
Efterfrågan på lågutbildade invandrare som tidigare fick arbete i varuproducerande 
verksamhet med inskolning på arbetsplatsen är inte lika hög som tidigare. (SOU 1995:76, s. 
23) Århammar menar att invandrares svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kan bero 
på så kallade tröskeleffekter såsom språksvårigheter (Århammar, 2004, s. 103). Kamali m.fl. 
belyser det faktum att invandrare som bryter på svenska har svårare att komma in på 
arbetsmarknaden (SOU 2006:79, s. 91). Att språket har betydelse vid anställning stryks även 
under i Nekbys diskussion kring arbetsgivare som sorterar bort arbetssökande invandrare 
genom antaganden att deras kunskaper i svenska brister (Nekby, 2006, s. 71). Rooth och 
Åslund har undersökt sambandet mellan kunskaper i svenska och invandrares position på 
arbetsmarknaden. De har på ett urval av flera olika studier visat att svenskkunskaper har en 



 17 
 

stor betydelse både för sysselsättningsgrad och på lönenivå. De menar att en betydande andel 
av de skillnader i sysselsättning som finns kan förklaras av skillnader i kunskaper i svenska. 
De drar av detta resultat slutsatsen att betydelsen av en fungerande svenskundervisning är 
stor. (Rooth & Åslund, 2006, s. 84-85) SFI-kommittén menar att bristfälliga språkkunskaper 
även påverkar invandrare som finns i arbetslivet, exempelvis i arbetsmiljöfrågor där man inte 
kan påverka och möjligheten att byta arbete och få mer kvalificerade arbetsuppgifter. 
Kunskaper i svenska är även viktigt för att kunna delta i utbildning på olika nivåer. (SOU 
1981:86, s. 81) Vidare menar SFI-kommittén att språkkunskaper även ökar invandrares 
möjligheter att kunna använda yrkesutbildning eller yrkeskunskap från hemlandet när de 
kommer till Sverige. Invandrarna behöver då i mindre utsträckning omskola sig till annat 
yrke. (a.a., s. 209) 
 
Även internationella studier visar på en koppling mellan språk och arbete. Studier från bl.a. 
USA och Israel visar att det finns ett samband mellan kunskaper i majoritetsspråket och 
framgång på arbetsmarknaden, inkomst och högre utbildning (Espinosa & Massey, 1997, s. 
45; Remennick, 2003, s.101; Stevens, 1992, s. 180).  
 
3.2.3 Diskriminering på grund av språksvårigheter 
Århammar belyser en studie där arbetsförmedlare lyfter fram vikten av kunskaper i svenska 
då arbetsgivare inte längre nöjer sig med ”bra svenska” utan kräver ”perfekt svenska” av sina 
sökande. Arbetsförmedlarnas uppfattning kring detta varierar dock. Vissa arbetsförmedlare 
menar att kraven är förståeliga då det finns behov av kommunikation och förståelse i många 
yrken, medan andra arbetsförmedlare såg arbetsgivarnas krav som förtäckt diskriminering. 
(Århammar, 2004, s. 108) Knocke skriver att kraven på språkkunskaper har varierat kraftigt 
de senaste decennierna. Under det tidiga 90-talet krävdes perfekt svenska för enkla 
monteringsjobb och städning medan kraven under 2000-talet tonats ned. (Knocke, 2006, s. 
61) Mulinari och Neergaard diskuterar språkkraven i termer av diskriminering då brytning 
inte hindrar vita nordamerikaner från att få prestigefyllda arbeten medan rasifierade grupper 
knappt får ett städjobb (Mulinari & Neergaard, 2005, s. 166). Rooth och Åslund, som gjort en 
studie om invandrares svenskkunskaper kopplat till arbete, utesluter inte heller att 
diskriminering kan ha en stor inverkan på de skillnader som finns mellan olika gruppers 
ställning på arbetsmarknaden (Rooth & Åslund, 2006, s. 129). Osman ser kraven på 
språkkunskaper som ett sätt att legitimera majoritetssamhällets assimileringskrav riktade till 
invandrare och deras barn (Osman, 2006, s. 231). 
 
3.2.4 Utbildning i majoritetsspråket 
Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare diskuterar i sitt betänkande från år 
1997 vidare kring vilken roll introduktionsperioden fyller för invandrares integration. De 
menar att samhällsinformation ska ges under introduktionsperioden för att underlätta 
delaktighet i samhällsutvecklingen och ge kunskaper om det svenska samhällets uppbyggnad 
och struktur (SOU 1997:82, s. 24). Utredningen anser dock att det viktigaste inslaget i 
introduktionen för invandrare är svenskundervisning (a.a., s. 34). Utbildningen i SFI bör i 
största möjliga mån knytas an till deltagarnas intressen och yrkeskunskaper för att de lättare 
ska lära sig svenska och kunna komma ut på arbetsmarknaden (a.a., s. 24). Kamali m.fl. är 
inne på samma linje då de inte anser det rimligt att alla ska gå en och samma kurs inom SFI 
med en allmän inriktning som hålls på en relativt låg nivå. De invandrare som har examen och 
arbetslivserfarenhet inom sitt område känner sig degraderade inom nuvarande SFI och är i 
behov av språkutbildning relevant för framtida yrkesutövning. (SOU 2006:79, s. 261) Under 
2001-2003 genomfördes det s.k. Sesamprojektet i Stockholm. Projektet gick ut på att varva 
svenskundervisning med språkinlärning på en arbetsplats. Projektet utvärderades av en grupp 
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forskare vid Växjö universitet som kom fram till att de som genomgått projektet kom ut i 
arbete, studier eller någon annan arbetsmarknadsåtgärd snabbare än en kontrollgrupp. 
(Delander, Hammarstedt, Månsson & Nyberg, 2005, s. 35-36) En liknande nyligen genomförd 
kanadensisk studie uppvisar likvärdiga resultat och drar som slutsats av detta att praktik bör 
introduceras i undervisningen i andraspråk (Dudley, 2007, s. 554). Något som både SFI-
kommittén år 1981 och Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare år 1997 lyfter 
fram är betydelsen av en fungerande barnomsorg för att invandrare ska kunna delta i SFI 
(SOU 1981:86, s. 21; SOU 1997:82, s. 48).  
 
3.2.5 Föreningsliv och privatliv 
Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare från år 1997 varnar för att en 
bristfällig introduktion kan leda till att invandrare får sämre förutsättningar att hävda sig i det 
svenska samhället (SOU 1997:82, s. 59). Utredningen menar vidare att betydelsen av 
kontakter mellan invandrare och andra invånare inte nog kan understrykas. Sådana kontakter 
underlättar inlärningen av språket, underlättar den vardagliga anpassningen till Sverige, ökar 
kunskapen om svenskt samhällsliv, ökar förståelsen för olika kulturer och motverkar 
främlingsfientlighet. (a.a., s. 65) Detta har även visats i internationella studier där kunskaper i 
majoritetsspråket lyfts fram som en avgörande faktor för att knyta kontakter utanför den egna 
språkgruppen, skaffa vänner utanför denna samt för att kunna bryta segregation (Remennick, 
2003, s. 101-102; Stevens, 1992, s. 182). Möjligheterna till kontakt med andra invånare och 
att lära sig svenska finns även inom det rika föreningslivet i Sverige. Det är således viktigt att 
invandrare får kontakt med föreningslivet (SOU 1997:82, s. 66). Hertzberg är inne på samma 
spår som utredningen och talar om vikten av invandrares kontakt med infödda svenskar 
(Hertzberg, 2006, s. 178). Han menar dock att kontakten är bristfällig till följd av 
bostadssegregation och höga arbetslöshetstal bland invandrare. Även SFI-kommittén menade 
i sitt betänkande från år 1981 att det vore motivationsfrämjande för invandrare om de kan 
praktisera sina förvärvade språkkunskaper på exempelvis arbetet och i umgänget med 
svenskar (SOU 1981:86, s. 83). 
 
3.3 Integrationsdiskurser 
Två norska forskare presenterade år 2007 en rapport som gav en övergripande bild över de 
diskurser som finns i Sverige rörande integration, och i synnerhet integration kopplat till 
arbetsmarknaden. (Brekke & Borchgrevink, 2007) Studien utgår från intervjuer och studier av 
bland annat SOU-rapporter, debattartiklar och partiprogram (a.a., s. 25-26) och fokuserar på 
åren 1997 till 2007. Fem möjliga diskurser presenteras, varav tre pekas ut som mer 
framträdande, medan de andra två beskrivs som alternativa. Vi kommer här att kort beskriva 
alla fem, eftersom de varit viktiga som inspiration i våra egna litteraturstudier. 
 
3.3.1 Diskursen om strukturell diskriminering 
Förespråkare för denna diskurs menar att det finns djupt rotade fördomar hos svenskarna som 
blivit institutionaliserade. Diskriminering skapar ojämlikhet mellan utlandsfödda och infödda 
svenskar. Denna diskriminering finns både på strukturell, institutionell och personlig nivå. 
Konsekvenserna av den är att människor delas in i olika kategorier eller grupper som de sedan 
inte kan komma ur vilket leder till ett vi-och-de-tänkande. (a.a., s. 35-37)  
 
Ett viktigt begrepp i diskursen är strukturell diskriminering, vilket betyder normer, regler och 
attityder i institutioner och samhällsstrukturer som blir hinder för utövandet av lika rättigheter 
och möjligheter för alla oavsett etniskt ursprung eller religion (a.a., s. 39). Man talar även om 
andrefiering, d.v.s. att en individ eller grupp ses som avvikande och underordnad ett föreställt 
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”vi”, samt rasifiering, d.v.s. det element av rasism som finns i denna underordning (a.a., s. 
40).  
 
Företrädare för denna diskurs är bland andra Masoud Kamali och Paulina de los Reyes, som 
även figurerar i vårt arbete, samt Miljöpartiet. 
 
3.3.2 Den liberala diskursen 
Detta är bred grupp av åsikter som har vissa saker gemensamt. Man anser att den svenska 
integrationspolitik som bedrivits fram till år 2006 har misslyckats (a.a., s. 46). Man menar att 
socialdemokraterna har varit alltför omhändertagande i sin strategi, och att detta lett till 
passivitet, och vill istället satsa på empowerment (a.a., s. 48). Diskursen bygger till stor del på 
ekonomiska argument och termer. Till följd av detta är arbete ett av de viktigaste elementen i 
diskursen. Man talar också om utanförskap och om att segregation måste brytas. (a.a., s. 48) 
Individen är i fokus (a.a., s. 52).  
 
Den nuvarande regeringen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet), 
och då främst Folkpartiet, är drivande företrädare för denna diskurs. En annan viktig aktör är 
Svenskt Näringsliv (SN). 
 
3.3.3 Den socialdemokratiska diskursen 
Denna diskurs har varit dominerande under större delen av de senaste trettio åren. Den bygger 
på den socialdemokratiska traditionen och välfärdsstaten och har en stark tro på statlig 
intervention och lagstiftning för att lösa integrationspolitiska problem. (a.a., s. 55) Man har till 
exempel använt sig av arbetsmarknadsåtgärder (a.a., s. 58). Lika rättigheter för alla och så få 
sociala skillnader som möjligt är viktiga värden (a.a., s. 60). 
 
Mångfald är ett nyckelbegrepp. Sverige är redan ett mångkulturellt land och detta ska vara 
utgångspunkten för integrationsarbetet. Mångfald av etnicitet, språk, kultur och religion ses 
som det ideala. (a.a., s. 58) 
 
Den stora förespråkaren för denna diskurs är naturligtvis det socialdemokratiska partiet som 
haft regeringsmakten större delen av den tid diskursen varit rådande. Åsikterna har också haft 
starkt genomslag i media, och i SOU-rapporter. 
 
3.3.4 Assimilationsdiskursen 
Assimilationsdiskursen har svag uppbackning officiellt men ses ändå som viktig (a.a., s. 62). 
Den går ut på att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället och inte längre sticka 
ut, men det svenska samhället eller de infödda svenskarna ska inte behöva anpassa sig. Det är 
med andra ord en envägsprocess. (a.a., s. 64) Assimilationsdiskursen representeras främst av 
Sverigedemokraterna (a.a., s. 63). 
 
3.3.5 En kritisk humanistisk ståndpunkt 
Vissa röster har höjts som pekar på problem med segregation, isolering, självvalt utanförskap, 
höga arbetslöshetstal och religiösa vanor. Motiven att lyfta dessa frågor har varit att få dem på 
agendan så att problemen kan lösas. Det kommer i längden vara positivt för alla människor 
som bor i Sverige. Som förespråkare för dessa åsikter nämns bland andra Aje Carlbom och 
Dilsa Demirbag-Steen. (a.a., s. 65) Brekke och Borchgrevink menar att denna position är svår 
att placera, men att den kanske i förlängningen kan få plats inom den liberala diskursen (a.a., 
s. 68). 
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3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbete pekas ut som kanske den viktigaste faktorn för 
integration, främst i termer av möjligheterna till självförsörjning. Som vi har sett spelar dock 
även språket en viktig roll för invandrares integration. Kunskaper i språket ökar chanserna att 
komma in på arbetsmarknaden och avancera inom sitt yrke. Vidare möjliggör språket 
invandrares chanser att utbilda och vidareutbilda sig, skapar förutsättningar för 
kommunikation mellan invandrare och svenskar samt andra invandrargrupper och möjliggör 
invandrares förståelse av och delaktighet i samhället. 
 
Vi har också sett att det finns ett antal mer eller mindre accepterade diskurser på 
integrationsområdet, och det återstår nu att se om dessa också får genomslag i vårt material. 
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4. Teoretiskt perspektiv och metodval 
Detta kapitel kommer att beskriva vår vetenskapsfilosofiska position postmodernismen samt 
socialkonstruktivismen som en teoretisk bakgrund för vår valda metod. Vi kommer även att 
redogöra för Laclau och Mouffes diskursteori, som är vår valda metod och vårt analysverktyg, 
såsom den beskrivs av Winther Jørgensen & Phillips. Vidare kommer vi att gå igenom hur vi 
har arbetat med uppsatsen, belysa uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt 
diskutera etiska överväganden. 
 
4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt i denna uppsats är postmodernistisk. 
Postmodernistiskt tänkande innebär en syn på kunskap som en mänsklig representation av 
verkligheten där idéer och ord kommer till användning genom ett symboliskt språk. Dessa 
idéer symboliserar verkligheten men är inte denna verklighet. Idéerna är heller inte oberoende 
av den egenart, de intressen och den sociala position som de människor har som använder 
språket för kommunikation. (Payne, 2002, s. 57) Annorlunda uttryckt kan sägas att kunskap är 
perspektivisk, d.v.s. beroende av forskarens synvinkel och värderingar (Kvale, 1997, s. 45), 
samt att kunskap som förvärvas i ett visst sammanhang inte automatiskt kan överföras till 
eller jämföras med kunskap från andra sammanhang (a.a., s. 47).  
 
Enligt postmodernismen finns det även en maktaspekt i det hela som innebär att de som får 
andra att acceptera en viss representation av verkligheten får makt över dessa. 
Postmodernistiskt tänkande innebär vidare ett försök att dekonstruera kunskaps- och 
förståelseanspråk för att finna de idéer och sociala relationer som representeras av anspråkens 
ytliga symboler. Vi kan börja se alternativa synsätt genom att studera de sociala relationer 
som är aktuella vid skapandet av ett bestämt sätt att betrakta och definiera världen. (Payne, 
2002, s. 58) 
 
4.2 Socialkonstruktivism  
Vi har valt att presentera socialkonstruktivistisk teori då den utgör en viktig bakgrund för vår 
valda metod diskursanalysen. Diskursanalys kan sägas vara ett av de angreppssätt som 
socialkonstruktivismen har mynnat ut till. Socialkonstruktivismen är användbar då man vill 
dekonstruera låsta traditionella föreställningar angående en social företeelse. (Wenneberg, 
2001, s. 66) 
 
4.2.1 Vad är socialkonstruktivism? 
Det finns ingen entydig definition av begreppet socialkonstruktivism. Man kan dock urskilja 
vissa drag som är utmärkande för socialkonstruktivister. Det finns en skepticism mot det som 
brukar kallas objektiv kunskap som påstår att den verkliga världen är något som kan 
observeras. Vårt sätt att uppfatta världen är istället grundat i och styrt av vår historiska och 
kulturella position. Den kan alltså skilja sig mycket mellan olika kulturer och olika tidsepoker. 
Kunskap om världen är inte något givet, utan något som skapas i interaktionen människor 
emellan. Det som ses som sanning i ett visst samhälle under en viss epok behöver således inte 
vara sant i en annan kontext. Denna skapade sanning påverkar hur vi ser på olika 
samhällsfenomen och förser oss med kunskap om hur vi bör handla. (Burr, 1995, s. 2-5)  
 
Sociala företeelser är alltså inte av naturen givna utan skapade av människa. Detta kan te sig 
förhållandevis självklart då man till exempel talar om lagtext, men kan även appliceras på 
företeelser som vid första anblick ter sig som ett resultat av naturlig utveckling, och visa att så 
inte är fallet. (Wenneberg, 2001, s. 62) 
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4.2.2 Kunskap som konstruktion 
Sociala fenomen uppkommer enligt socialkonstruktivister i interaktionen mellan människor, 
inte inom människan eller av samhälleliga strukturer som är andra vanliga uppfattningar. 
Fokus ligger därför mycket på processer och mindre på strukturer. (Burr, 1995, s. 7-8) Det 
finns socialkonstruktivister som hävdar att verkligheten i sig är konstruerad och inte existerar 
utan vår kunskap om den (Wenneberg, 2001, s. 95). Andra menar att det är kunskapen om 
verkligheten som är konstruerad. I denna uppsats används den senare definitionen. Vi ser med 
andra ord kunskap som något som inte är naturligt eller ”av gud givet” utan snarare som något 
som är konstruerat av människan utifrån vissa förutsättningar (a.a., s. 62). Vi gör i denna 
uppsats således inte anspråk på att säga något om huruvida verkligheten är socialt konstruerad 
eller inte. 
 
4.2.3 Språk som konstruktion 
Inom socialkonstruktivismen ges språket en stor betydelse. Socialkonstruktivister menar att vi 
föds in i en redan existerande kultur och lär oss ett redan existerande språk. Språket förser oss 
med verktyg för att skapa mening. Utan språket existerar inte det som vi kallar tankar. 
Annorlunda uttryckt är språket en förutsättning för att vi ska kunna tänka. Språket är inte ett 
verktyg för att förmedla tankar, utan är snarare att betraktas som en handling genom vilken 
världen skapas. (Burr, 1995, s. 6-7) Kortfattat kan sägas att språket är skapat av människan 
och att ordens betydelse bestäms av människans användning av dem. (Wenneberg, 2001, s. 
61) 
 
4.3 Diskursanalys 
Begreppet ”diskurs” kan vara mångtydigt men rymmer oftast en idé om att språket är 
strukturerat i olika mönster som styr våra utsagor inom olika sociala domäner och en 
diskursanalys är således en analys av dessa mönster. Diskursanalys är dock inte en enda 
ansats utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som kan användas på 
många sociala områden i olika typer av undersökningar. Winther Jørgensen & Phillips 
presenterar tre olika förhållningssätt till diskursanalys. Som gemensam nämnare har de synen 
på att våra utsagor inte neutralt speglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer 
utan spelar en aktiv roll vid deras skapande och förändrande. (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 7) Däremot bygger de olika perspektiven på speciella filosofiska och teoretiska 
premisser och bestämda uppfattningar om diskurs, praktik och kritik som leder till särskilda 
metoder, empiriska fokuseringar och syften (a.a., s. 9). Vi har valt att använda oss av 
diskursteorin, som nedan förklaras närmare. 
 
4.3.1 Diskursteori 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori bygger på utgångspunkten att diskursen 
konstruerar den sociala världen i betydelse men att betydelsen aldrig kan vara konstant till 
följd av den grundläggande instabilitet som finns i språket. En diskurs är aldrig en sluten 
enhet utan omformas ständigt i kontakten med andra diskurser. Olika diskurser, som talar om 
och uppfattar den sociala världen på sitt sätt, kämpar ständigt med varandra för att uppnå 
hegemoni. (a.a., s. 13) Vidare kan det sägas om Laclau och Mouffe att de följer den 
strukturalistiska lingvistiken som menar att alla tecken i språket kan uppfattas som knutarna i 
ett nät och som får sin betydelse genom att skilja sig från varandra då de är placerade på 
bestämda platser i. Betydelsebildning sker genom försök att låsa fast tecknen genom att 
placera dem i bestämda förhållanden till andra tecken. Diskursanalysens syfte är således att 
kartlägga de processer som kämpar om hur tecknens betydelse ska fixeras. (a.a., s. 32) 
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4.3.2 Diskursteoretiska analysverktyg 
Laclau & Mouffe har beskrivit en rad olika begrepp som i denna uppsats kan användas som 
verktyg när olika diskurser ska inringas och förklaras. Knutarna i fisknätet, d.v.s. alla tecknen 
i en diskurs vars betydelse är bestämt av deras relation till varandra, kallas för moment. En 
diskurs blir etablerad genom att betydelse utkristalliseras kring några privilegierade tecken 
kring vilka de övriga tecknen ordnas och får sin betydelse. Dessa privilegierade tecken kallas 
för nodalpunkter. Tecknen är moment när deras betydelse tydligt är fastställt gentemot övriga 
tecken i diskursen och andra möjliga betydelser som tecknen skulle kunna ha är uteslutna. En 
diskurs kan således beskrivas som ett försök att skapa entydighet genom att reducera antalet 
möjligheter till olika betydelser. Tecken i en diskurs som inte är entydiga och som inte 
slutgiltigt har fått sin betydelse fixerad kallas för element. Diskursen försöker göra element till 
moment genom att reducera deras mångtydighet. En diskurs är en tillslutning, d.v.s. ett 
tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning. Möjligheter till olika betydelser som diskursen 
utesluter kallas för det diskursiva fältet. Där finns betydelser som tecknen i diskursen har haft 
eller har i andra diskurser men som den specifika diskursen ignorerar för att skapa entydighet. 
Diskursteorin har även ett begrepp för de element som är särskilt öppna för tillskrivning av 
olika betydelser och som olika diskurser försöker ge innehåll på just sitt sätt; dessa kallas för 
flytande signifikanter. Diskursernas strävan efter att fixera tecknens betydelse lyckas dock 
aldrig fullt ut då betydelsemöjligheterna som finns i det diskursiva fältet alltid hotar att 
destabilisera entydigheten. Alla moment är således potentiella element. Varje muntligt eller 
skriftligt uttryck är ett aktivt försök till reducering av betydelsemöjligheter eftersom de 
använda tecknen sätts i en viss bestämd relation till varandra. Ett skapande av relationer 
mellan tecken som förändrar deras identitet kallas för artikulation. Det förs alltid en kamp om 
hur tecknen i diskurserna ska se ut och vilka diskurser som ska vara rådande. (a.a., s. 33-36). 
Diskurserna är således i grunden bara tillfälliga fixeringar i en obestämbar terräng (a.a., s. 46).  
 
4.3.3 Diskursanalysens genomförande 
Den konkreta diskursanalysen kommer i den här uppsatsen att bestå av att hitta de nuvarande 
diskurserna genom att undersöka vilka tecken som riksdagspartierna och de andra aktörerna 
genom artikulation gjort till nodalpunkter, moment och element, vilka betydelsemöjligheter 
som uteslutits till de diskursiva fälten och vilka tecken som är flytande signifikanter. Vidare 
kommer diskursanalysen in när motsättningarna mellan och inom diskurserna ska belysas 
genom att jämföra hur de betydelsefulla tecknen kan definieras på olika sätt. Likheter kan i 
motsats identifieras genom att undersöka vilka tecken som definieras lika. Laclau och Mouffe 
skiljer inte på diskursiva praktiker och andra sociala praktiker, utan uppfattar alla sociala 
praktiker som diskursiva (a.a., s. 42). De beskriver politik som utformandet av samhället på 
ett bestämt sätt genom uteslutning av andra möjliga sätt. Politik ska dock inte snävt tolkas 
som partipolitik utan inbegriper alla betydelsebildningar genom artikulation. (a.a., s. 43) 
Därför begränsas inte denna uppsats till att enbart undersöka riksdagspartier och deras 
representanter utan även andra aktörer som uttalat sig i den aktuella frågan. 
 
4.4 Litteratursökning och urval 
Metodlitteraturen som använts i uppsatsen har valts ut genom en tillbakablick på den litteratur 
som under utbildningens gång presenterats för oss som användbar avseende 
socialkonstruktivism och vid genomförandet av diskursanalys. 
 
För att finna tidigare forskning gjorde vi sökningar i sökmotorerna CSA, Libris och 
bibliotekskatalogerna Substansen och Miks. Sökorden som användes var integr*, språk*, 
svensk*, invandr*, flykting*, language, immigrant*, acquisition och swedish i olika 
kombinationer. I dessa sökningar hittade vi en del internationell forskning, samt avhandlingar 
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och översikter som behandlade svenska förhållanden. Dessutom hittade vi en mängd SOU-
rapporter. I nästa steg gick vi igenom denna litteratur och valde ut det som var relevant för vår 
studie, d.v.s. främst det som rörde svenska språket som integrationsfaktor. 
 
Vi kontaktade även Bodil Eriksson och Astrid Schlytter på Socialhögskolan för litteraturtips 
relevanta för vår studie. Båda tipsade om Brekke & Borchgrevinks rapport ”Talking About 
Integration: Discources, Alliances and Theories on Labor Market in Sweden” som finns 
presenterad under tidigare forskning. 
 
Datainsamling av partiernas ”officiella” ställningstaganden skedde genom genomgång av 
partiernas hemsidor. Även sökningar gjordes på hemsidorna med sökorden språk*, svenska 
och integr*. Materialet som hittades bestod främst av partiprogram och olika rapporter som 
behandlade integration och som kunde laddas ned som pdf-dokument, men även annan text 
som fanns publicerad på hemsidorna under olika ämnesområden som partierna ville 
presentera sina åsikter om.  
 
Vi ville även titta på hur politiker uttalade sig i media och valde ut Dagens Nyheters 
debattsida som huvudsaklig källa eftersom debattdelen av oss författare uppfattats vara 
ledande i Sverige och i hög utsträckning lockar ledande företrädare från samtliga partier. 
Sökning av debattartiklar på DN Debatt skedde genom genomgång på DN:s hemsida av 
samtliga debattartiklar publicerade mellan den 1 januari 2005 och den 26 april 2009. Till en 
början valdes alla artiklar ut som handlade om integration, migration, invandrare eller 
flyktingar. Vi var då uppe i 76 artiklar. I samband med en del debattartiklar fanns även 
vanliga nyhetsartiklar där andra politiker uttalade sig om debattartikeln i fråga. Även dessa 
togs med i den första omgången. Efter genomläsning av utvalda debattartiklar kategoriserades 
de artiklar som inte i huvudsak behandlade faktorer viktiga för integration och i synnerhet 
språkets betydelse för integration som underprioriterade. De prioriterade debattartiklarna som 
även i viss utsträckning kom att citeras i resultat- och analyskapitlet uppgick till 39 artiklar.  
 
Sökningar gjordes även i Retriever på Kungliga Biblioteket med syfte att hitta debattartiklar 
från Aftonbladet. Detta för att vi i efterhand bedömde det värdefullt för studien att ha med 
debattartiklar publicerade i en dagstidning med uttalad vänsterprofil för att komplettera 
artiklarna från DN. Tidsurvalet var detsamma som för Dagens Nyheter. Sökorden som 
användes var integr*, invandr*, språk* och svensk* i olika kombinationer. Dessa sökord 
genererade totalt ca 700 träffar varav en stor majoritet bestod av vanliga nyhetsartiklar. Av de 
debattartiklar som hittades bedömdes 6 stycken vara relevanta för studien. En annan 
anledning att använda just Dagens Nyheter och Aftonbladet var att dessa tidningar har de 
största upplagorna i Sverige och således når ut till flest människor, vilket antogs locka olika 
aktörer att vilja publiceras där. 
 
4.5 Bearbetning och analys 
Bearbetningen av materialet vad gäller genomläsningen utfördes i enlighet med principerna 
för hermeneutisk tolkning. Partiprogram, rapporter och debattartiklar har till en början lästs 
fullständigt för att skapa en känsla och en intuition för texternas helhetsmening. Vi har sedan 
fokuserat på enskilda delar i texterna med helheten i åtanke för att förstå den kontext som 
delarna och deras mening ingår i. (Kvale, 1997, s. 51) Utifrån detta har vi kunnat identifiera 
tre olika teman som förekom i texterna. Dessa kom att kallas relevans, problem och lösningar. 
Från början lästes partiernas texter var för sig, men när de olika temana hade hittats lästes 
samtliga texter igenom ytterligare ett antal gånger och kapitel och stycken kopierades och 
sorterades in under olika temarubriker i ett Word-dokument. Detta dokument kom slutligen att 
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bestå av åttio sidor. Därefter utförde vi en meningskoncentrering samt valde ut lämpliga citat 
vi kunde illustrera de olika temana med. Analysen påbörjades genom att läsa det återstående 
materialet åtskilliga gånger för att således kunna lokalisera de tecken som kunde vara 
moment, element och nodalpunkter i diskurserna. Detta genom att undersöka hur tecknen 
knyts samman med andra tecken. Efter mycket detektivarbete började diskurserna träda fram i 
materialet. Nästa steg var att undersöka vilka betydelser av tecknen som diskurserna uteslöt. 
Detta framförallt genom att sammanställa vilka olika betydelser tecknen hade i materialet och 
sedan jämföra mellan diskurserna. I samband med detta upptäcktes även vilka tecken som inte 
tydligt fått sin betydelse fixerad och var konflikterna låg i försöken att fastställa betydelsen 
mellan, men även inom, diskurserna. Detta underlättade även identifieringen av vilka likheter 
som finns mellan diskurserna. 
 
4.6 Verifiering 
Ett postmodernistiskt perspektiv ser många gånger validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
som rester av en modernistisk och positivistisk korrespondensteori för sanning. 
Postmodernismen öppnar upp för en mängd olika sanningar och kunskapsformer medan ett 
begrepp som validitet indikerar en sträng skiljelinje mellan sanning och osanning. Dessa 
begrepp behöver dock inte utgå från att det finns en objektiv och universell sanning. (Kvale, 
1997, s. 209) Vi accepterar, i likhet med Kvale, möjligheten av specifika, lokala, personliga 
och samhälleliga former av sanning. Det postmoderna ersätter sökandet av universell sanning 
med heterogenitet och kontextualisering av kunskap (a.a., s. 210). En uppsats som denna ska 
ses som en möjlig tolkning, ett utvidgande och berikande av den repertoar av sociala 
konstruktioner som existerar. Frågor kring verifiering bör vidare uppmärksammas under hela 
arbetets gång vilket vi anser att vi gjort då vi ofta stannat upp och ställt frågor och ifrågasatt 
vårt tillvägagångssätt. Vidare har vi även letat efter, läst och analyserat material var för sig 
och sedan jämfört med varandra för att säkerställa kvaliteten i uppsatsen. 
 
4.6.1 Validitet 
I ett bredare perspektiv kan validitet knytas an till i vilken utsträckning en metod undersöker 
det som den är avsedd att undersöka (a.a., s. 215). Annorlunda uttryckt kan man ställa sig 
frågan om de problemformuleringar man har kan besvaras med det resultat man presenterar. 
Ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid är att se på sammanhanget (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000, s. 123). Ges diskurserna ett sammanhang av de använda analytiska 
påståendena? I vår uppsats har vi använts oss av en rad olika begrepp som kan användas för 
att ringa in och försöka definiera olika diskurser. Dessa begrepp har kommit att fungera som 
analysverktyg och har bidragit till att ge diskurserna och de tecken de innehåller ett 
sammanhang. En annan aspekt är att lägga fram resultat och analys på ett sådant sätt så att 
läsaren kan bedöma de tolkningar som gjorts och kunna skapa en egen uppfattning (a.a., s. 
123). För att säkerställa detta har vi i hög utsträckning låtit våra exempel illustreras med citat 
som bedömts vara representativa från det empiriska materialet. Vi har även redogjort för 
vilken kopplingen är mellan vår analys och de citat som använts. Vidare har vi också valt att 
under referenser redovisa samtliga partiprogram, rapporter, debatt- och nyhetsartiklar som 
legat till grund för de diskurser som presenteras för läsaren att kunna granska. Något som 
däremot kan ha påverkat validiteten i negativ riktning är att vi gjort ett begränsat urval av 
partiernas politiska material och därmed inte med säkerhet kan säga att det material vi har 
hittat är representativt för partiernas helhetspolitik. Vi har dock läst igenom partiernas 
partiprogram för att få en helhetsbild innan vi fokuserat på integration och språk. Ett annat 
problem är att den undersökta tidsperioden sträcker sig drygt fyra år bakåt i tiden. Vår avsikt 
har inte varit att studera förändringar i diskurserna men under en så lång tidsperiod kan 
förändringar ändå ha skett. Anledningen att en så pass lång tidsperiod valdes var för att 
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säkerställa att vi fick med tillräckligt mycket material. Om förändringar skett i diskurserna 
under tidsperioden har detta nämnts kort. 
 
4.6.2 Reliabilitet 
En hög reliabilitet uppnås om uppsatsen kan anses vara konsistent och tillförlitlig (Kvale, 
1997, s. 213). Kommer samma resultat att framträda om studien görs om eller om någon 
annan gör samma studie? Vi författare är naturligtvis liksom alla andra förankrade i en viss 
diskursiv strukturering. Det är således viktigt att distansera sig från dessa diskurser för att 
kunna belysa hur de är uppbyggda. Däremot kan man inte komma utanför diskurserna och 
presentera en sanning då sanningen i sig själv alltid är en diskursiv konstruktion (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 56). Den konkreta diskursanalysen kan ses som en politisk 
intervention som belyser vilka tecken som är sammanbundna och vilka tecken som olika 
aktörer för en kamp om att knyta till vissa betydelser (a.a., s. 57). Att vi författare själva ingår 
i en viss diskurs kan naturligtvis ha påverkat resultaten. Däremot har vi under hela 
uppsatsarbetets gång försökt att distansera oss från vårt material och se det ur olika synvinklar 
för att kunna hitta alla de olika betydelser som olika tecken har i diskurserna. Vi har även 
strävat efter att beskriva vårt tillvägagångssätt så tydligt som möjligt.  
 
4.6.3 Generaliserbarhet 
Målet med denna uppsats är som redan nämnts inte att finna några universella sanningar eller 
lagar. Enligt humanistisk syn är varje situation unik och varje fenomen har sin egen inre 
struktur och logik (Kvale, 1997, s. 209). Att med en sådan syn försöka generalisera resultaten 
till vad som kan hända i en liknande situation kan inte vara fruktsamt. Vi kan dock 
argumentera för en analytisk generalisering av uppsatsen. Detta innebär att göra en 
välöverlagd bedömning om i vilken mån våra resultat kan ge vägledning för vad som kan 
hända i en annan, liknande situation (a.a., s. 210). Det skulle exempelvis eventuellt kunna 
vara möjligt att generalisera de diskurser vi hittat till den överordnade integrationsfrågan. 
Huvudmålet för generaliseringen bör dock vara att ge läsaren möjlighet att föreställa sig de 
möjligheter som kan finnas och att erbjuda ytterligare ett alternativ till de olika sociala 
konstruktioner som redan finns. 
 
4.7 Etiska överväganden 
Vi kommer inte att behöva ta hänsyn till de huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) ställt upp 
för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning då partiprogram, rapporter samt nyhets- och 
debattartiklar är offentliga och finns tillgängliga för alla. Vi presenterar således våra resultat 
utan att göra en hemlighet av vilka partier eller personer som står bakom. För att studien ska 
kunna vara användbar av andra är det rimligt att partiernas och personernas namn står med. 
Att informera de personer som författat materialet vi använt oss av om studiens genomförande 
samt be om samtycke för deras medverkan har vidare inte bedömts vara nödvändigt eftersom 
allt material, vilket redan nämnts, finns publicerat och tillgängligt för alla. 
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5. Resultat och analys 
Den första iakttagelsen vi gjorde när vi påbörjade materialsökningen var att det fanns stora 
variationer i mängden skrivet material från de olika partierna. Allianspartierna, Centerpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, tycks vara betydligt mer intresserade av det 
svenska språkets roll för integration än vad partierna på vänstersidan är. Mest information 
hittade vi från Folkpartiet, som profilerat sig i frågan. På deras hemsida hittade vi flera 
rapporter som handlade om integration och en – Språklyftet – som specifikt handlade om 
språkets roll i densamma. Även på DN Debatt har regeringspartierna varit mest verksamma. 
Folkpartierna har i särklass flest inlägg, vilket kan bero på att de har gjort språkfrågan till 
”sin” redan i början av 2000-talet, och att vi för närvarande har en folkpartistisk 
integrationsminister som är mycket aktiv. Vänsterpartiet nämner frågor om svenska språket i 
relativt begränsad utsträckning, och Miljöpartiet nämner det inte alls. Socialdemokraterna har 
skrivit en del i frågan, dock inte alls i den omfattning som partierna på högerkanten uppvisar, 
och med ett delvis annat fokus. De forskare som har skrivit på DN Debatt har i huvudsak 
fokuserat på diskriminering och talar i väldigt låg utsträckning om språkets roll. På 
Aftonbladets debattsida har inläggen om integration varit få, men följer i övrigt samma 
mönster som på DN Debatt. 
 
För att underlätta läsningen kommer vi nu kort att beskriva hur detta kapitel är indelat. Det 
består av två olika delar. Den första, döpt till Argument, är resultatinriktad och redovisar de 
tre teman som vi hittat i materialet. Dessa har valts att kallas för relevans, problem och 
lösningar. Deras funktion är att på ett överskådligt och sammanfattande sätt, i enlighet med 
uppsatsens första frågeställning, redogöra för hur riksdagspartierna och forskarna 
argumenterar kring varför språket är viktigt för integrationen, vilka svårigheter som anses 
finnas i dagsläget vad gäller språk samt vilka lösningar dessa problem kan åtgärdas med. 
Kapitlets andra del, som kallas för Diskurser, är inriktad på analys och redovisar de tre olika 
diskurser som konstitueras av argumenten som presenteras i kapitlets första del. I analysdelen 
har vi använt de analysverktyg som vi tidigare beskrivit i kapitlet om teoretiskt perspektiv och 
metodval. Med hjälp av dessa visar vi på hur diskurserna om språkets roll är uppbyggda samt 
undersöker vilka likheter och motsättningar som finns mellan dessa. Analysdelen kommer att 
besvara uppsatsens andra och tredje frågeställning. 
 
5.1 Argument 
Denna del av uppsatsen presenterar de tre teman som vi hittat i vårt material. På grund av den 
stora mängd material som ligger till grund för denna uppsats kommer vi i 
resultatredovisningen att sammanfatta riksdagspartiernas och forskarnas ståndpunkter under 
de valda temana och belysa dessa med citat för att skapa en bild av hur de ser på språkets roll 
i invandrares integration. De olika temana är i första hand utvalda för att strukturera upp 
texten och vaska fram de argument som de olika aktörerna använder. 
 
5.1.1 Relevans – Varför är språket viktigt? 
Ett av de fokus som riksdagspartierna och de övriga undersökta aktörerna har är hur de ser på 
språkets roll i samhället. Samtliga partier utom Miljöpartiet slår fast att språkkunskaper är 
viktiga i detta sammanhang och vi börjar med att titta på hur de motiverar denna ståndpunkt. 
Partierna talar om kunskaper i svenska kopplat till rättigheter, skyldigheter, delaktighet 
och/eller demokrati. Så här säger exempelvis Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
respektive Folkpartiet på sina hemsidor, samma åsikter utrycks också i debattartiklar: 
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”Alla barn, ungdomar och vuxna har rätt till det svenska språket! Speciellt viktigt är det när det gäller inlärning 
av ett andraspråk. Språket har en avgörande betydelse för en människas personlighetsutveckling och integrering 
i samhället.” (Citat 1. Socialdemokraternas hemsida, 2009-04-25)  
 
”Språket ger makt och möjlighet till deltagande i den demokratiska processen. Språket öppnar möjligheter till 
den sociala gemenskapen och är vägen in på den svenska arbetsmarknaden. Genom språket får alla kunskap om 
gemensamma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället.” (Citat 2. Kristdemokraternas hemsida, 
2009-04-27) 
 
”Språket har stor betydelse för samhället på flera sätt. Först och främst är språket ett verktyg för 
kommunikation och därför grundläggande för medborgarskapets betydelse. Individen behöver goda kunskaper i 
svenska för att kunna fullgöra både skyldigheter och rättigheter som medborgare.” (Citat 3. Folkpartiets 
hemsida, 2009-04-27) 
 
Moderaterna menar att det är viktigt att fokusera på språkfrågan för att bryta det utanförskap 
som finns i många områden. Språket är så viktigt att det bör vara ett krav för medborgarskap. 
Denna åsikt delas av Folkpartiet. Både Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna sammankopplar språk och arbete. Arbete enligt dem är vägen till 
integration, och den går via språket. Medan Folkpartiet ger språk och arbete samma status i 
denna strävan menar Moderaterna att arbete är viktigare än språk. 
 
”Språket är centralt för integrationen men vi tror att en snabb integration på arbetsmarknaden är viktigare än 
språket.” (Citat 4. Moderaternas hemsida, 2009-04-27) 
 
”Jobb och språkkunskaper är nyckeln till integration. Den som försörjer sig själv får stärkt självkänsla och makt 
över sin vardag. Kunskaper i svenska öppnar dörren till ett liv som aktiv samhällsmedborgare. Vi vet att jobb 
och språkkunskaper är grundläggande för fungerande integration.” (Citat 5. Folkpartiets hemsida, 2009-04-27) 
 
Folkpartiet talar även om nödvändigheten av att ha kunskaper i språket för att komma in på 
arbetsmarknaden. 
 
”Det kan tyckas självklart att språkkunskaper är viktiga för den sociala och ekonomiska integrationen av 
personer med utländsk bakgrund. Språkkunskaper kan vara nödvändiga för att få information om hur man söker 
jobb och vilka jobb som finns. Det är svårt att övertyga arbetsgivare om ens kvalifikationer om man inte kan 
språket. Och de flesta arbeten kräver kommunikationskunskaper.” (Citat 6. Folkpartiet, 2006) 
 
Både Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet håller mycket hårt på den så kallade 
arbetslinjen och ser arbete och egen försörjning som det övergripande målet med att lära sig 
svenska. 
 
”Jobbfokus. Den första frågan till de nyanlända i introduktionen bör vara hur de ska skaffa egen försörjning i 
Sverige. Den röda tråden är att hålla stenhårt på arbetslinjen.” (Citat 7. DN, Gabrielsson [fp], Odenjung [fp] 
och Avci [fp], 2007-07-13) 
 
”Självständighet och självförsörjning måste prägla all svenska invandringspolitik.”(Citat 8. DN, Billström [m], 
Svantesson [m], Kristersson [m], 2008-08-26) 
 
”Vår målsättning är att så tidigt som möjligt introducera sfi-studerande på arbetsmarknaden och stimulera dem 
till att i större utsträckning klara sin egen försörjning.” (Citat 9. Centerpartiet, 2008) 
 
5.1.2 Problem – Vilka svårigheter pekas ut? 
Vidare fokuserar partierna på en rad olika problem som uppstår när kunskaperna i svenska 
brister samt beskriver var de anser att problemen uppstår. Frågorna vi har ställt i detta tema är: 
Vad är problemet med invandrares eventuella brister i det svenska språket? Varför är detta ett 
problem och vilka orsaker ligger till grund för detta? 
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Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet lägger fokus på arbetsmarknaden. Problemet med 
bristande språkkunskaper är att individerna på grund av detta får en svag koppling till 
arbetsmarknaden. Centerpartiet tar dessutom upp segregation som ett problem. 
 
”Det är naturligt att en stark koncentration av nyanlända till vissa segregerade bostadsområden försvårar inte 
bara individens etablering, den kan också innebära stora ekonomiska påfrestningar för berörda kommuner.” 
(Citat 10. Centerpartiet, 2008) 
 
Moderaterna tycker att det är ett problem att det är möjligt att bli svensk medborgare utan att 
kunna svenska. Moderaterna tar vidare tillsammans med flera av de andra partierna upp den 
nuvarande utformningen av Svenska för invandrare (SFI) som en orsak till de bristande 
språkkunskaperna. Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet menar att 
undervisningen inte är tillräckligt individanpassad och alltför isolerad och separerad från 
arbetsmarknaden. 
 
”En stor del av bristerna finns i introduktionens svaga anknytning till arbetsmarknaden och att 
svenskundervisningen genomförs isolerat, utan kontakt med arbetsmarknaden.” (Citat 11. Centerpartiet, 2008) 
 
”Arbetslinjen måste även prägla etableringen. Vi anser att detta också ska gälla språkutbildningen på så sätt att 
det finns en tydligare koppling till arbetsmarknaden. Svenska för invandrare, Sfi, har blivit en alltför isolerad 
skolform och i många kommuner är det i stort sett den enda verklighet de nyanlända möter under de första åren 
i Sverige. Även om språkundervisningen skiljer sig mellan olika kommuner har deltagarna över lag mycket svag 
koppling till arbetsmarknaden.” (Citat 12. Moderaterna, 2009) 
 
Folkpartiet talar även om SFI som en förvaringsplats och som ett moment som fördröjer 
invandrares inträde på arbetsmarknaden. 
 
”Med dagens regler är det möjligt för kommunerna att använda sfi som en form av förvaringsplats år efter år 
istället för att se till individens bästa ur ett integrationsperspektiv. Vissa kommuner har krav på att invandrare 
med dåliga kunskaper i svenska måste läsa sfi för att få socialbidrag, utan egentlig tidsgräns för studierna. För 
många nyanlända invandrare fördröjs inträdet på arbetsmarknaden på grund av att deras studier i svenska tar 
för lång tid eller avbryts i förtid.” (Citat 13. Folkpartiet, 2009) 
 
Även Socialdemokraterna tar upp brister i SFI-utbildningen. De fokuserar på det faktum att 
inte alla examineras med godkända kunskaper. Vidare nämner de att en stor andel kvinnor 
hoppar av utbildningen i förtid. Vänsterpartiet nämner inte SFI i detta sammanhang men tar 
upp språk som en avgörande faktor för våra möjligheter i livet, som de menar begränsas i 
avsaknad av majoritetsspråket. 
 
Vänsterpartiet kopplar ihop kraven på språkkunskaper med strukturell diskriminering. De får 
medhåll av en gruppering forskare som vill väcka opinion. De anser att invandrare orätt 
beskylls för brister i språket och att detta påstående används som ett sätt att lägga ansvaret för 
klyftor i samhället på individen istället för på samhället. De menar att problemet inte är 
bristande språkkunskaper hos enskilda individer, utan den inbyggda diskrimineringen som 
finns i samhällsstrukturen.  
 
”Klyftor i makt och inflytande har återkommande förklarats med hänvisning till ’invandrares’ påstått bristande 
kunskaper i det svenska språket eller om hur det svenska samhället fungerar, deras avsaknad av ’demokratiska 
traditioner’, bristande sociala kompetens eller oförmåga när det gäller att anpassa sig i förhållande till gängse 
möteskultur. Det är hög tid att förskjuta fokus i diskussionen om demokratins etniska rangordning och rikta 
sökljuset mot strukturella och institutionella inslag i svensk demokrati som verkar etniskt diskriminerande.” 
(Citat 14. DN, Dahlstedt och Kamali, 2005-12-22) 
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5.1.3 Lösningar – Hur ska problemen åtgärdas? 
Det tema som vi upptäckt förekommer i störst utsträckning i materialet är olika förslag på hur 
invandrares språkkunskaper kan förbättras. Folkpartiet lägger fram en mängd förslag om 
detta, i synnerhet i sin rapport Språklyftet - en aktionsplan för att stärka kunskaperna i 
svenska hos personer med utländsk bakgrund. Där förelår de bland annat stora förändringar i 
SFI-undervisningen och introduktionen för flyktingar.  
 
”Utbildningen måste i än högre grad kunna möta individers olika utbildningsbakgrund och förutsättningar. Ett 
sätt att nå dit är att fler anordnar sfi. Folkpartiet vill införa ett system liknande det system med friskolor som 
finns i ungdomsskolan. Det ger mångfald och valfrihet. Universitet och högskolor ska t ex kunna anordna sfi på 
akademisk nivå. Studieförbund, folkhögskolor, frivilligorganisationer och privata anordnare kan vara mer 
framgångsrika när det gäller att anpassa utbildningen till olika målgruppers behov och förutsättningar och att 
kombinera utbildningen med praktik. En yrkesinriktad sfi innebär att kommunen erbjuder sfi-undervisning med 
olika yrkesprofiler och inriktningar exempelvis mot äldreomsorg, förskola, fastighetsskötsel och restaurang. 
Eleverna ska också erbjudas praktik eftersom praktisk språkträning är en viktig del i språkutvecklingen.” (Citat 
15. Folkpartiet, 2006) 
 
Folkpartiet föreslår också olika förändringar i de ekonomiska fundamenten. Välfärdstjänster 
och insatser ska organiseras likt skolpengsystemet och svenskundervisning ska vara 
obligatoriskt för de som saknar godtagbara kunskaper i svenska. Rätten till de sociala 
skyddsnäten ska kopplas till deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. 
 
”Därför föreslår vi att välfärdstjänsterna och de insatser som görs i kampen mot utanförskapet organiseras på 
ett sätt som liknar skolpengsystemet så mycket som möjligt. Detta ska gälla exempelvis 
arbetsmarknadsinsatserna, språkinlärningen och flyktingarnas kommunintroduktion.” (Citat 16. Folkpartiet, 
2005) 
 
”Försörjningsbidrag ska inte utbetalas till arbetsföra personer utan tydliga krav på motprestation i form av 
deltagande i jobbgarantin. Den som är arbetsför men inte vill delta förlorar rätten till bidrag.” (Citat 17. 
Folkpartiet, 2006) 
 
Moderaterna vill ta bort SFI och ersätta den med Startsvenska och Bassvenska. Bassvenska 
ska vara en kurs för dem som inte är i arbetsför ålder, eller av någon annan anledning inte kan 
förväntas arbeta, och ge tillräckliga kunskaper för det dagliga livet. Startsvenska är 
arbetsmarknadsinriktad och kombinerad med praktik. Undervisningen ska vara 
individanpassad och kunna ges av andra än kommunen. Man föreslår även validering av 
kunskaper och att ett kontrakt som visar på den enskildes ansvar och samhällets stöd 
upprättas.  Även Kristdemokraterna och Centerpartiet vill ha en mer individanpassad 
undervisning med praktik. Centerpartiet är inne på samma spår som Folkpartiet och vill införa 
en SFI-peng som individen kan ta med sig till den utbildare han eller hon väljer.  
 
”Centerpartiet vill införa en sfi-peng som ger invandrare möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de 
skall få sin sfi. Därmed betonas invandrarens eget ansvar och möjligheterna till individuell anpassning av 
utbildningen ökar. Genom konkurrensen som uppstår mellan utbildningsanordnarna främjas också 
utbildningens kvalitet.” (Citat 18. Centerpartiet, 2008) 
 
Moderaterna är som tidigare nämndes inne på samma linje när de talar om att kommunerna 
inte längre ska ha monopol på att avgöra var nyanlända ska lära sig svenska. De vill 
introducera flera språkutbildningsaktörer som dels skapar mångfald och dels tydligare 
utformar utbildningen efter individernas och arbetsmarknadens behov. Även 
Socialdemokraterna vill reformera SFI. De vill satsa på validering av kunskaper och att 
studier i svenska ska kunna kombineras med praktik eller arbete. Undervisningen ska också 
anpassas mer efter varje persons behov och förutsättningar. Vänsterpartiet håller delvis med. 
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”Vi vill förbättra kvaliteten på svenskundervisningen för invandrare, SFI, och anpassa den betydligt mer efter 
varje persons behov och förutsättningar. Språkundervisningen ska starta omedelbart och kunna ske parallellt 
med arbete, praktik, studier eller validering av kompetens.” (Citat 19. Socialdemokraterna, 2005) 
 
”Vänsterpartiet kräver att SFI-undervisningen blir en del av vuxenutbildningen och förbättras genom en 
tydligare individanpassning, tätare praktikperioder och fördjupad samhällsinformation.” (Citat 20. 
Vänsterpartiet, 2006) 
 
Centerpartiet ser även möjligheter utanför SFI och tror att invandrare enklare lär sig svenska 
om de kan praktisera sina språkkunskaper. 
 
”Möjligheterna att lära sig svenska är bättre om man träffar olika människor och man får tillfälle att öva sina 
språkkunskaper.” (Citat 21. Centerpartiets hemsida, 2009-04-27)  
 
Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet menar att det är viktigt att tiden mellan ansökan 
om uppehållstillstånd och beslut i ärendet blir så kort som möjligt, eftersom detta försvårar 
och försenar integrationen.  
 
”Sverige bör bli bättre på att välkomna nya svenskar och ta tillvara deras kunskaper och resurser i arbetslivet. 
Det handlar framförallt om att förkorta tiden mellan beslut om uppehållstillstånd och inträde på 
arbetsmarknaden. Det förutsätter i sin tur ett fungerande mottagande, riktade insatser på språk- och 
kompletteringsutbildning, samt information om vilka möjligheter som finns”. (Citat 22. Socialdemokraterna, 
2008) 
 
Moderaterna och Folkpartiet vill koppla språkkrav till medborgarskapet. De menar 
språkkunskaper är rimliga i sammanhanget och att ett språkkrav på medborgarskapet skulle 
kunna sporra fler till att studera. 
 
”Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att 
medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter alla och alla skyldigheter 
som svenskar.” (Citat 23. DN, Svantesson [m], Billström [m], Tobé [m], 2009-02-16) 
 
”Medborgarskapet ger unika rättigheter, till exempel rätt att bli vald till riksdagen, rösta vid 
riksdagsvalet och en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige, som inte kan uppnås på annat sätt. Redan idag ställs 
vissa krav på den som vill bli medborgare. Man får inte ha begått grova brott och man måste ha vistats en viss 
tid i landet. Vi anser att grundläggande kunskaper i svenska språket också ska vara ett krav för 
medborgarskap.” (Citat 24. Folkpartiet, 2006) 
 
5.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man se att de borgerliga partierna ligger nära varandra i de flesta 
frågorna. De fokuserar mycket på individen och talar om språkkunskaper kopplat till arbete 
och egenförsörjning. Vänsterpartiet och ett antal forskare talar istället om strukturell 
diskriminering. Socialdemokraterna talar om språket både kopplat till arbete och som en 
rättighet. Ur detta kan vi se tre olika diskurser ta form vilka presenteras härnäst.  
 
5.2 Diskurser 
Vi kommer i denna del att presentera de diskurser kring språkets roll som konstitueras av 
riksdagspartiernas och forskarnas argument om språkets roll. Vi kommer även att undersöka 
vilka motsättningar och likheter som finns mellan diskurserna. Verktygen som används i 
denna analysdel finns förklarade i samband med redogörelsen för diskursanalys i 
metodkapitlet. Vi undersöker främst synen på svenska språkets roll för integration, men detta 
är bara en del i en större integrationsdiskurs och följaktligen kommer även mer övergripande 
argument att behandlas. 
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5.2.1 Den liberala diskursen 
Den liberala diskursen företräds främst av Folkpartiet och Moderaterna, men även 
Kristdemokraterna och Centerpartiet, och är den diskurs som producerat överlägset mest 
material i den aktuella frågan. Den liberala diskusen kretsar kring de två begreppen 
invandrare och integration. Det är invandrare som ska integreras. Invandrare ska lära sig 
svenska, arbeta, försörja sig etcetera och detta leder till att de integreras. Dessa två begrepp är 
moment men även diskursens nodalpunkter eftersom allt annat sätts i relation till dem. Det 
används dock en rad olika begrepp synonymt med invandrare; nyanländ, nyanländ svensk, 
person med utländsk bakgrund, utrikes födda, flykting m.m. Det är oklart om det finns någon 
betydelseskillnad mellan dessa begrepp och vad den i så fall skulle bestå i, då de verkar 
användas i liknande sammanhang. Man använder också mer generella uttryck såsom de som 
kommer till Sverige. Nedan följer ett par exempel på hur invandrare (eller någon av 
synonymerna) och integration ges stor betydelse i termer av språkkunskaper: 
 
”Vid sidan av jobb är förmåga att kommunicera på landets språk den viktigaste nyckeln till en fungerande 
integration.” (Citat 25. Folkpartiet, 2006) 
 
”Goda kunskaper i svenska språket är den enskilt viktigaste faktorn till möjligheterna att få ett eget arbete och 
egen försörjning, och då är det av högsta vikt att se till att alla nyanlända invandrare lär sig svenska.” (Citat 26. 
Folkpartiet, 2006) 
 
”Invandrare ska garanteras goda möjligheter till undervisning i svenska språket och om det svenska samhället. 
Studierna bör individanpassas och kombineras med praktik på arbetsplatser för att öka möjligheten till 
integration i samhällsgemenskapen. Människors vilja och förmåga till egenförsörjning ska tas tillvara.” (Citat 
27. Kristdemokraterna, 2001). 
 
”Det är viktigt att på olika sätt markera språkets betydelse för integrationen.” (Citat 28. Folkpartiet, 2006) 
 
Nodalpunkterna invandrare och integration står i relation till alla andra tecken i den liberala 
diskursen. Några av den liberala diskursens tydligaste och viktigaste moment är arbete och 
(egen)försörjning. Dessa kan kopplas till nyttan med språk och mer specifikt kunskaper i 
svenska språket. Språket ses om ett verktyg för invandrare till att få ett arbete och kunna 
försörja sig själva och i och med detta kunna integreras i samhället. Det finns ett stort antal 
exempel på hur språkinlärning kopplas till möjligheten att få ett arbete och att kunna försörja 
sig själv. 
 
”Språkkunskaper ger egenmakt. Det ökar möjligheterna att få jobb och klara sin försörjning. Stärkta 
språkkunskaper bryter utanförskapet” (Citat 29. DN, Björklund [fp] och Sabuni [fp], 2008-02-18)  
 
”Utbildning i social kompetens. Språkutbildningen bör också innehålla flera moment om 
svensk kultur och samhällsliv. Tonvikten ligger på att lära sig svenska koder så att de 
nyanlända ska förstå den svenska kulturen och ha lätt för att passa in på svenska arbetsplatser.” (Citat 30. 
Folkpartiet, 2007) 
 
”Goda kunskaper i svenska språket är den enskilt viktigaste faktorn till möjligheterna att få ett eget arbete och 
egen försörjning, och då är det av högsta vikt att se till att alla nyanlända invandrare lär sig svenska.” (Citat 31. 
Folkpartiet, 2006) 
 
”Regeringens målsättning att stärka arbetslinjen ska nu föras in även immigrationspolitiken. Detta sker genom 
ett ökat fokus på egenförsörjning redan under ansökningstiden och genom ett tydligare fokus på att de 
asylsökande har en meningsfull sysselsättning under asyltiden som ökar deras anställningsbarhet.” (Citat 32. 
DN, Billström [m], 2007-12-13) 
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Den liberala diskursen innehåller dessutom en rad andra moment. Det talas exempelvis i hög 
utsträckning om att det ska ställas krav på invandrare och att invandrare ska ta ansvar. 
Invandrare har skyldigheter. På DN Debatt (070405) skriver Lars Leijonborg (fp), Nyamko 
Sabuni (fp) och Tobias Billström (m) att individen har ett ansvar att söka de arbeten som finns 
och att delta i SFI-undervisningen. Tobias Billström skriver även tillsammans med Ulf 
Kristersson (m) och Elisabeth Svantesson (m) på DN Debatt (080826) att kraven på 
människor från andra kulturer behöver klargöras. Asylsökande och de som beviljas 
uppehållstillstånd ska bosätta sig där arbete och bostäder finns samt inte bemötas med löften 
om att bli försörja av de som redan bor i Sverige. 
 
”Det bör poängteras att staten aldrig har hela ansvaret för en framgångsrik integration. Individen har också ett 
ansvar, bland annat för att söka de jobb som finns och för att delta i SFI. Så är det inte alltid i dag. Den nya 
politiken ska vara tydlig i fråga om det personliga ansvaret och uppmuntra egna initiativ som främjar 
integration.” (Citat 33. DN, Leijonborg [fp], Billström [m] och Sabuni [fp], 2007-04-05) 
 
”En grundprincip är att alla som kommer till vårt land ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen har rätt att begära 
att ett land ska ställa upp med försörjning om skyddsbehov saknas.” (Citat 34. Moderaterna, 2007) 
 
”Vi är alltför tafatta när det gäller att klargöra våra krav på människor från andra kulturer. Det finns ingen 
rättighet för just invandrare att vara arbetslösa i någon speciell del av Sverige. Vi måste prioritera arbetslinjen 
redan i asylmottagandet. Vi vill att asylsökande tidigt ska bosätta sig där jobb och bostäder finns. Detsamma ska 
gälla dem som senare beviljas uppehållstillstånd. Vi måste tydligare klargöra de krav vi ställer på människor 
som vill leva här i Sverige. Acceptera och bli accepterad. Det är en mer rimlig princip för nykomlingar än 
ohållbara löften om att bli försörjd av dem som redan bor här.” (Citat 35. DN, Billström [m], Kristersson [m] 
och Svantesson [m], 2008-08-26) 
 
Den liberala diskursen använder sig även i många fall av morötter och piskor. Begreppen 
används inte i texterna men kan ändå betraktas som moment i diskursen. Invandrare ska med 
hjälp av dessa stimuleras till att lära sig svenska. En morot kan exempelvis vara en premie för 
den som snabbt lär sig svenska: 
 
”Ett stort problem i dagens sfi-undervisning har varit att studierna generellt är alltför utdragna, vilket hänger 
ihop med att det har varit möjligt att använda sfi som en form av försörjning år efter år utan att egentligen 
prestera något resultat. Nu införs en tidsbegränsning, och den som klarar utbildningen inom en viss tid får också 
en ekonomisk premie, en sfi-bonus.” (Citat 36. Folkpartiet, 2006) 
 
Folkpartiet och Moderaterna menar att medborgarskapet skulle kunna användas som ett 
incitament för att inspirera personer att snabbare lära sig svenska. Medborgarskapet används i 
det här sammanhanget som en morot för att påskynda integrationen. 
 
”Det är viktigt att på olika sätt markera språkets betydelse för integrationen. Alla incitament behövs för att 
stärka den språkliga integrationen i Sverige. Ett sådant incitament skulle medborgarskapet kunna vara. 
Folkpartiet vill att möjligheten till medborgarskap ska finnas tidigt för en invandrare i Sverige. Om 
medborgarskapet är ett tecken på att man uppfyllt vissa krav och ges vissa fördelar, kan det medföra positiva 
effekter tidigt i integrationsprocessen. 
Kunskaper i svenska språket är ett naturligt krav att ställa. Svenskan är ett gemensamt språk i Sverige som man 
behöver kunna för att vara delaktig i samhället. För att kunna utnyttja de rättigheter och möjligheter som 
medborgarskapet erbjuder – till exempel rätten att rösta i riksdagsval – förutsätter det grundläggande 
kunskaper i svenska.” (Citat 37. Folkpartiet, 2006) 
 
Den liberala diskursen talar också ofta om piskor i ekonomiska termer, exempelvis att man 
inte ska få försörjningsstöd om man inte uppfyller vissa krav på motprestation. Detta kan 
exempelvis gälla i svenskundervisningen. Detta förslag från Moderaterna är visserligen inte 
direkt kopplat till språk men är ett bra exempel på användningen av piskor och morötter:  
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”Ebo – principen om eget boende [att flyktingar får bosätta sig var de vill – förf. anm.] – avskaffas i sin 
nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en 
överetablerad kommun får ingen ersättning alls.” (Citat 38. DN, Svantesson [m], Billström [m] och Kristersson 
[m], 2009-02-16) 
 
Ytterligare ett moment i diskursen är utanförskap och utanförskapsområden. Ett 
utanförskapsområde kännetecknas av låga inkomster, hög arbetslöshet, lågt valdeltagande och 
dåliga skolresultat. Utanförskapet är per definition inte överhuvudtaget kopplat till etnicitet, 
men används trots det ofta när man talar om invandrare:  
 
”Ofta utgör utrikes födda majoriteten av de boende och det kan i sig bidra till att fördjupa problemen. Att 
utrikesfödda själva väljer att bo tillsammans är inte ett problem men när utanförskapet i området är högt 
försvåras jobbchanserna och de hinder utrikes födda möter på arbetsmarknaden förstärks.” (Citat 39. DN, 
Svantesson [m] och Tobé [m], 2008-11-24) 
 
”Att bryta utanförskapet är regeringens mest prioriterade uppgift. Integrationspolitiken ska ses i detta 
sammanhang.” (Citat 40. DN, Borg [m] och Sabuni [fp], 2008-09-19) 
 
Det finns också exempel på hur utanförskap används synonymt med segregation, vilket kan 
ses som anmärkningsvärt då 38 % av invånarna i områdena är utlandsfödda, vilket måste 
betyda att många är infödda svenskar: 
 
”Integration och utanförskap sammankopplas ofta med arbete, språk och utbildning med argumentet att dessa 
är avgörande för att påskynda etableringen i samhället. Att ha egen försörjning och kunna göra sig förstådd på 
svenska är naturligtvis viktigt för integrationen, men för att bryta det djupa utanförskap som finns i vissa delar 
av vårt land krävs mer än arbete och språkkunskaper.” (Citat 41. DN, Sabuni [fp], 2009-03-20) 
 
En annan koppling som är vanligt förekommande är kopplingen till samhällsekonomi. Man 
talar om kostnader och använder sig av ekonomiska termer som resultat, resursslöseri och 
bokslut. Det finns ibland en tendens att se individen som en i huvudsak ekonomisk agent och 
inte som en människa. Motiven till att genomföra reformer och förbättringar för invandrare är 
i många fall av samhällsekonomisk karaktär; fokus ligger på Sverige/samhället och inte på 
individen:  
 
”Vi behöver ta till vara människors kunskaper både arbetsmässigt och i fråga om kulturkompetens. När Sverige 
behöver fler arbetade timmar är allt annat resursslöseri.” (Citat 42. Centerpartiets hemsida, 090427) 
 
”Traumatiserade flyktingar har ibland svårt att ta till sig ett nytt språk. En forskningsrapport tyder emellertid på 
att förmågan ökar avsevärt sedan vård satts in. Därför är det viktigt också ur språkperspektivet att Sverige har 
bra vårdresurser för tortyrskadade och traumatiserade flyktingar.” (Citat 43. Folkpartiet, 2006)  
 
”Kostnaden för misslyckandet [integrationspolitiken – förf. anm.] är betydande. I dag sker en inkomstöverföring 
från infödda till invandrare som motsvarar i storleksordningen 1-2 procent av BNP, vilket ska jämföras med att 
nettoinkomst-överföringen under 60- och 70-talen motsvarade cirka 1 procent av BNP och gick i motsatt 
riktning.” (Citat 44. DN, Reinfeldt [m], 2005-04-30) 
 
Vi har tidigare belyst medborgarskapet som en morot för invandrare att lära sig svenska. 
Diskussionen kring språktest och medborgarskapet är dock utsatt för en viss inre instabilitet 
och kan således inte betraktas som ett moment i diskursen. Medborgarskapet är istället ett 
element. Både Moderaterna och Folkpartiet vill ställa krav på svenskkunskaper för att erhålla 
medborgarskap, medan Kristdemokraterna och Centerpartiet överhuvudtaget inte pratar om 
detta. Även inom Folkpartiet råder det, eller har i alla fall rått, delade meningar kring detta 
förslag. I en debattartikel i Aftonbladet från år 2005 anser Birgitta Ohlsson (fp) att språktester 
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är förkastligt eftersom dessa gör skillnad på folk och folk, inte är rättssäkra samt generaliserar 
människors ursprung. 
 
Den liberala diskursen förutsätter att alla invandrare vill lära sig svenska och att de vill arbeta. 
Den utgår också ifrån att alla invandrare som har kommit till Sverige kommer att stanna kvar. 
Den lämnar således lite utrymme för valfrihet på dessa punkter. Att lära sig svenska är inte ett 
val, det är en skyldighet. Det som således finns i det diskursiva fältet, det som det inte talas 
om i diskursen, är invandrare som inte vill lära sig svenska och invandrare som inte planerar 
att stanna kvar i Sverige. Vidare talar man om olika företeelser som skyldigheter, väldigt 
sällan som rättigheter. Överlag utesluter dock diskursen få saker helt och hållet. Det talas 
exempelvis om både individen och samhället, även om fokus i huvudsak ligger på individen, 
och man talar om diskriminering som ett hinder för integration, även om det ges relativt 
begränsad betydelse. Om invandrares eget språk nämner man att det ska ses som en tillgång, i 
övrigt lämnas det dock därhän.  
 
Den liberala diskursen verkar relativt stabil under den undersökta tidsperioden. Man kan dock 
märka hårdare attityd och en ökad fokus på krav och ansvar under de senare åren, särskilt hos 
Moderaterna. Så här sa Moderaterna om integrationspolitiken 2005: 
 
”Den röda tråden i vår integrationspolitik är att riva hinder och öppna möjligheter. Invandrare behöver inte 
särbehandling. Det behövs inte mer kontroll eller lägre bidrag för just invandrare.” (Citat 45. DN, Reinfeldt 
[m], 2005-04-30) 
 
I denna artikel talar Reinfeldt bland annat om diskriminering på arbetsmarknaden och andra 
faktorer som gör att invandrare har svårt att få arbete, vilket ju är moderaternas fokus i 
integrationsfrågan. Artikeln ger uttryck för en hoppfullhet om att saker ska bli bättre. Fyra år 
senare presenterar en moderat arbetsgrupp ett förslag på en väsentligt hårdare politik. Här 
talas det om språkkrav för medborgarskap och utvisning av invandrare som begår brott bland 
annat. Här används en betydligt hårdare ton: 
 
”Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste 
medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. 
Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler 
utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas. Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja 
bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.” (Citat 46. DN, Svantesson [m], 
Billström [m] och Kristersson [m], 2009-02-16) 
 
Följande tabell sammanfattar den liberala diskursens viktigaste delar:  
 
Nodalpunkter invandrare, integration 
Moment arbete, (egen)försörjning, krav, ansvar, morötter och piskor, 

utanförskap 
Element medborgarskap 
Diskursiva fältet rättigheter, invandrare som inte vill lära sig svenska, eller inte 

planerar att stanna i Sverige 
 
5.2.2 Diskrimineringsdiskursen 
Denna diskurs företräds i vårt material främst av forskarna Masoud Kamali och Magnus 
Dahlstedt samt av Vänsterpartiet och i viss utsträckning av Miljöpartiet. I likhet med den 
liberala diskursen kan invandrare ses som en nodalpunkt även i diskrimineringsdiskursen. En 
annan nodalpunkt i diskursen är diskriminering eller strukturell diskriminering. I 
sammanhanget talas det också om strukturell rasism. Man menar att invandrare stöter på 
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svårigheter i samhället till följd av den diskriminering som existerar. Inom denna diskurs 
menar man att det egentligen inte finns någon speciell integrationspolitik utan att detta är 
något som ska genomsyra all politik. Masoud Kamali menar på DN Debatt (060713) att 
integration är ett samhällstillstånd som gäller alla i ett samhälle och att fokus bör ligga på att 
minska de socioekonomiska klyftorna som finns i samhället och inte på någon särpolitik. 
Vänsterpartiet vill skapa välfärd och demokrati för majoriteten och förklarar bl.a. att de har en 
antirasistisk grundsyn: 
 
”Det finns egentligen ingen särskild integrationspolitik. Det finns inga åtgärder som kan skapa integration utan 
att samtidigt beröra flera politiska områden. Det handlar om en helhetssyn på samhället som inbegriper bland 
annat arbetsmarknad, bostäder, utbildning, kultur, storstads- och regionalpolitik. Vänsterpartiets förslag är 
konsekvent utformade för att skapa välfärd och demokrati för folkflertalet, vi baserar vår politik på en 
socialistisk, feministisk och antirasistisk grundsyn.” (Citat 47. Vänsterpartiet, 2006) 
 
Inom diskrimineringsdiskursen menar man att skillnaderna mellan infödda svenskar och 
invandrare bara kan förklaras av att det finns en strukturell diskriminering eller en strukturell 
rasism, som håller invandrare utanför samhället. Yvonne Ruwaida (mp) intervjuas i en artikel 
i samband med ett av moderaternas inlägg på DN Debatt (090216). Hon tolkar debattinlägget 
som att moderaterna lägger skulden på invandrare för de problem som finns inom svensk 
integrationspolitik. Forskaren Katarina Mattsson m.fl. skriver på DN Debatt (050215) att 
invandrare är i en bidragssituation för att vårt samhälle genom strukturell rasism stöter ut dem 
och tvingar dem till det. Vänsterpartiet beskriver samhället som på många sätt orättvist och 
kopplar våra möjligheter i livet bl.a. till språk: 
 
”Sverige är idag på många sätt ett orättvist samhälle. Vilket kön vi föds till och vår klasstillhörighet, men också 
vårt utseende och vårt språk, är avgörande för våra möjligheter i livet, och allt fler har insett att även Sverige 
kännetecknas av en strukturell rasism.” (Citat 48. Vänsterpartiet, 2006) 
 
Diskursens nodalpunkter invandrare och diskriminering får även sällskap av ett moment i 
diskursen. Detta är vi-och-de-tänkandet och utpekas som en anledning till att 
integrationspolitiken misslyckats. Katarina Mattsson m.fl. fortsätter i sin artikel på DN Debatt 
(050212) med att slå fast att den strukturella rasismen skapar privilegier och fördelar för ”vita 
personer med inte alltför annorlunda namn” framför de personer med ”mörk hud- eller hårfärg 
eller ett ’arabisktklingande´ namn”. Masoud Kamali skriver senare samma år på DN Debatt 
(050831) att diskrimineringen i arbetslivet, på boendeområden och ojämnt fördelade 
samhällsresurser skapar en fördjupad indelning av ett ”vi” som exkluderar och ett ”de” som 
blir segregerade. Kamali tillsammans med Magnus Dahlstedt hävdar vidare på DN Debatt 
(051222) att partiernas kategoriseringar av ett ”vi” som är kapabla att förverkliga våra 
demokratiska rättigheter och ett ”de”, invandrarna, är normgivande i den allmänna debatten 
och inverkar negativt på invandrares benägenhet att rösta.  
 
Inom diskrimineringsdiskursen talas det inte om individer utan problemen ses ur en 
samhällelig vinkel, där den rådande samhällsstrukturen är orsaken till individers och gruppers 
problem. Följaktligen talar man om språkkunskaper som en väg till integration i liten 
utsträckning. När man väl talar om språk är det oftast i samband med rättigheter och 
demokrati vilka kan ses som moment i diskursen. I sin integrationspolitiska plattform från år 
2006 skriver Vänsterpartiet att det är en förutsättning för varje vuxen att kunna läsa och skriva 
för att kunna nyttja sina rättigheter såsom exempelvis yttrandefrihet och tillgången till 
offentliga handlingar. SFI-utbildningen ska dessutom vara en kanal för information om 
demokrati och om diskrimineringen i samhället: 
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”Vänsterpartiet kräver att kommunerna inom ramen för vuxenutbildning och SFI-undervisning har som ett av 
sina uppdrag att tydliggöra demokratins gränser, samt att särskilt informera om situationen för personer med 
utländsk bakgrund i samhället och det skydd som lagstiftning mot diskriminering ger.” (Citat 49. Vänsterpartiet, 
2006) 
 
Diskrimineringsdiskursen menar att tonvikt på svenskkunskaper som ett led i 
integrationsprocessen anses vara ett felaktigt sätt att se på problematiken eftersom det pekar ut 
invandrarna som orsaken till problemen. Detta anses felaktigt då det är en diskriminerande 
och rasistisk samhällsstruktur som skapar problemen: 
 
”Klyftor i makt och inflytande har återkommande förklarats med hänvisning till ’invandrares’ påstått bristande 
kunskaper i det svenska språket eller om hur det svenska samhället fungerar, deras avsaknad av ’demokratiska 
traditioner’, bristande sociala kompetens eller oförmåga när det gäller att anpassa sig i förhållande till gängse 
möteskultur. Det är hög tid att förskjuta fokus i diskussionen om demokratins etniska rangordning och rikta 
sökljuset mot strukturella och institutionella inslag i svensk demokrati som verkar etniskt diskriminerande.” 
(Citat 50. DN, Dahlstedt och Kamali, 2005-12-22) 
 
Diskrimineringsdiskursen är till sin form i våra ögon väldigt stabil och saknar egentliga 
element. Fokus ligger på samhällsstrukturen vilket således innebär att diskussioner om 
individer och grupper finns i det diskursiva fältet. Där finns även antagandet att språket har en 
stor betydelse för integration och att språk är ett nödvändigt verktyg för att kunna komma ut 
på arbetsmarknaden. Det talas heller inte om skyldigheter och det förs ingen diskussion kring 
om medborgarskapet ska vara knutet till språkkunskaper. Företrädare för diskursen har dock 
de senaste åren sällan uttalat sig i frågorna. Det finns ett flertal debattartiklar från år 2005 och 
2006, men efter det har de inte synts till på DN Debatt och Vänsterpartiets 
integrationspolitiska plattform är från år 2006. Miljöpartiet håller alltjämt väldigt låg profil i 
frågan. Det finns även en möjlighet att diskursens aktörer de senaste åren inte fått något 
utrymme att diskutera frågan. 
 
Vi avslutar med en tabell som summerar de viktigaste delarna i diskrimineringsdiskursen: 
 
Nodalpunkter invandrare, diskriminering 
Moment vi-och-de-tänkandet, rättigheter, demokrati 
Element - 
Diskursiva fältet diskussioner om individer och grupper, skyldigheter, 

medborgarskap, språk kopplat till arbete 
 
5.2.3 Den socialdemokratiska diskursen 
Den socialdemokratiska diskursen företräds som framgår av namnet av Socialdemokraterna. 
Även här är invandrare en nodalpunkt, men till skillnad från diskrimineringsdiskursen som 
har diskriminering som en nodalpunkt har den socialdemokratiska diskursen i likhet med den 
liberala integration som en annan nodalpunkt. Fokuset ligger på invandrare och på vilket sätt 
de ska kunna bli integrerade i samhället. Denna diskurs är däremot inte så sammanhållen utan 
snarare en aning otydlig och svårdefinierad. Den rör sig mellan den liberala diskursen och 
diskrimineringsdiskursen. Den har exempelvis delvis samma tecken som den liberala 
diskursen. Ett exempel på detta är en debattartikel på DN Debatt signerad Veronica Palm (s) 
som inleds: 
 
”Socialdemokraternas nya invandringspolitik: Ställ tydligare krav på asylsökande och ge en särskild bonus till 
de kommuner som satsar mest på flyktingmottagande” (Citat 51. DN, Palm [s], 2008-09-04) 
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Här kan vi se exempel på både en morot, dock riktad till kommuner istället för invandrare 
själva, och användningen av tecknet krav. Att ge morötter till kommunerna indikerar att den 
socialdemokratiska diskursen är inne på samma spår som diskrimineringsdiskursen som vill 
rikta fokus på strukturerna. Tecknet krav verkar inte heller ha samma betydelse som inom den 
liberala diskursen. I resten av artikeln återfinns nämligen inga krav som liknar de som finns 
inom den liberala diskursen. För att underlätta integrationen vill Veronica Palm att varje 
flykting tillsammans med ett personligt ombud ska utveckla en individuell introduktionsplan 
för den första tiden i Sverige. Introduktionsersättningen ska göras mer lönelik och vara en 
ersättning för att delta i olika insatser, bl.a. språkundervisning. Sedan övergår texten till att 
bl.a. handla om vikten av att respektera gällande villkor och kollektivavtal för att inte 
exploatera invandrad arbetskraft. Debattartikeln avslutas med: 
 
”Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera att människor kränks och utnyttjas. Frihet, jämlikhet och 
solidaritet präglar vår migrationspolitik. Orättvisa är inte lösningen på problemen som kan uppstå i 
migrationens spår. Vi vill investera i människors kapacitet och finna metoder för fungerande mottagande.” 
(Citat 52. DN, Palm [s], 2008-09-04) 
 
Inom den socialdemokratiska diskursen kopplas språkkunskaper i hög utsträckning till 
rättigheter vilket blir ett annat av diskursens moment. Språket ses som en rättighet, snarare än 
en skyldighet. Man slår fast att alla har rätt till språket och likt Vänsterpartiet i 
diskrimineringsdiskursen drar man samband mellan möjligheten att kunna uttrycka sig i tal 
och skrift och demokrati.  
 
”Alla barn, ungdomar och vuxna har rätt till det svenska språket! Speciellt viktigt är det när det gäller inlärning 
av ett andraspråk. Språket har en avgörande betydelse för en människas personlighetsutveckling och integrering 
i samhället. [--] Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är de verktyg vi behöver för att hålla demokratin 
levande.”(Citat 53. Socialdemokraternas hemsida, 2009-04-25) 
 
Vidare talar man om att nyanlända så snabbt som möjligt ska få en chans att integreras och att 
inlärningen i svenska ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar. Dessa kan också 
ses som moment i diskursen. 
 
”Undervisningen i svenska för invandrare måste vara ett av våra främsta verktyg för integration. Vi vill 
förbättra kvaliteten på svenskundervisningen för invandrare, SFI, och anpassa den betydligt mer efter varje 
persons behov och förutsättningar.” (Citat 54. Socialdemokraterna, 2005) 
 
”De personer som flyttar till Sverige har olika förutsättningar och mål med att lära sig svenska. Det ställer krav 
på flexibel och individanpassad svensk undervisning.” (Citat 55. Socialdemokraterna, 2008) 
 
Även arbete kan ses som ett moment i den socialdemokratiska diskursen. Arbete nämns i viss 
utsträckning som ett mål med invandrares språkutbildning. Att arbete är viktigt indikeras 
också av faktumet att socialdemokraterna vill förkorta tiden mellan beslut om 
uppehållstillstånd och inträde på arbetsmarknaden. Arbete ses däremot, i likhet med språket, 
mer som en rättighet än som en skyldighet. Alla har rätt till en meningsfull sysselsättning och 
arbetet ses som grunden för alla människors självkänsla. 
 
Denna diskurs är dock som redan nämnts relativt otydlig och svår att sätta fingret på. I vissa 
frågor verkar Socialdemokraterna inte veta vilket ben de ska stå på. Detta märks tydligast då 
man talar om svenskutbildningen som är ett element inom diskursen. Under den undersökta 
tidsperioden har partiet svängt ett flertal gånger i frågan. Hösten 2005 slås det fast i 
socialdemokraternas politiska riktlinjer att språkstudier ska kunna ske parallellt med arbete 
och praktik. Några månader senare skriver den dåvarande integrationsministern Jens Orback 
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(s) på DN Debatt (2006-03-27) att utbildningen i svenska för invandrare förstärks genom att 
renodlas till att bli en ren språkutbildning. Partiets talesman i migrationsfrågor, Veronica 
Palm, menar två år senare på DN Debatt (2008-09-04) att SFI måste kunna kombineras med 
arbete. Ilmar Reepalu (s) skrev dessutom år 2007 på DN Debatt (2007-02-08) att SFI är en 
återvändsgränd för invandrare och att den bör läggas ned. 
 
I nuläget verkar inte den socialdemokratiska diskursen utesluta speciellt mycket, då diskursen 
är mycket öppen och svårdefinierad. Något som däremot återfinns i det diskursiva fältet är 
diskussionen om medborgarskap kopplat till språkkunskaper. Man talar inte heller om att det 
är en skyldighet för invandrare att lära sig svenska. Socialdemokraterna använder sig av 
morötter i sin politik men utesluter de piskor som den liberala diskursen vill använda sig av. 
Diskursen nämner även diskriminering, men på en mer generell nivå, samt talar om ”vi och 
de” men menar att det bara finns ett ”vi”. 
 
Avslutningsvis visas de viktigaste delarna i den socialdemokratiska diskursen med en tabell 
av samma typ som presenteras till de föregående diskurserna: 
 
Nodalpunkter invandrare, integration 
Moment rättigheter, behov och förutsättningar, arbete, morötter, krav 
Element svenskutbildning 
Diskursiva fältet piskor, skyldigheter, medborgarskap 
 
5.2.4 Motsättningar och likheter mellan diskurserna 
Den tydligaste skillnaden mellan de tre olika diskurserna är vad vi vill kalla för 
problemformuleringen. Ligger problemen på strukturell eller individuell nivå? Den liberala 
diskursen nämner diskriminering och har förslag på hur strukturerna kan förändras, men har 
ändå ett väldigt tydligt fokus på individen. De talar om att individen har en skyldighet och ett 
ansvar att lära sig svenska. Vidare vill de stimulera individer att lära sig svenska genom att 
använda olika morötter och piskor. Diskrimineringsdiskursen kan nämnas som en motsats då 
individen i den är helt obefintlig och fokus endast ligger på strukturerna. Det är samhället och 
dess institutioner som genom strukturell diskriminering och strukturell rasism skapar hinder 
för individer. Att tala om språkkunskaper anses inte vara relevant eftersom detta pekar ut 
enskilda individer som roten till problemen. Den socialdemokratiska diskursen befinner sig 
någonstans mellan de två föregående diskurserna. De utesluter inte att tala om språkkunskaper 
och talar också om krav men riktar snarare fokus på samhället framför individen. 
Problemformuleringen kan således ses som en flytande signifikant. Som en del i detta är även 
krav en flytande signifikant. Den liberala diskursen vill ställa krav på invandrarna och 
genomdriva dessa med olika morötter och piskor medan den socialdemokratiska diskursen vill 
stimulera samhället med morötter. Diskrimineringsdiskursen håller sig dock utanför dessa 
resonemang. Även arbete är en flytande signifikant. Både den liberala och den 
socialdemokratiska diskursen ser språket som en väg till arbete, men den liberala diskursen 
ser arbetet som en skyldighet medan den socialdemokratiska diskursen talar om både språk 
och arbete som en rättighet. Förslaget om att knyta medborgarskapet till språkkunskaper delar 
inte bara upp den liberala diskursen i olika läger utan skiljer även den liberala diskursen från 
de övriga två diskurserna då dessa inte alls talar om frågan. Något som samtliga diskurser 
utesluter att tala om är språkkunskaper vad gäller arbetskraftsinvandrare. När de liberala och 
socialdemokratiska diskurserna talar om arbetskraftsinvandrare nämns inte språkkunskaper. 
Vi kan således tolka det som att fokus ligger på flyktingar och anhöriginvandrare. 
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6. Diskussion 
Vi inleder detta kapitel med att blicka tillbaka på våra frågeställningar samt besvara dem 
utifrån de resultat vi hittade och den analys vi genomförde. Frågeställningarna lyder som 
följer: 
 
Vilka argument använder partierna och aktörerna kring språkets roll? 
Vilka diskurser kring språkets roll för integration har konstruerats utifrån dessa argument? 
Vilka likheter och motsättningar finns mellan de olika diskurserna? 
 
Samtliga som uttalat sig i frågan talar om varför språkkunskaper är viktiga, vilka problem som 
finns kring detta idag och hur dessa problem kan lösas. Det finns uppfattningar om att språket 
är viktigt för att det underlättar vägen till arbete och egenförsörjning. Om detta talas det både i 
termer av rättigheter och skyldigheter. Språket ses även som viktigt ur en demokratisk 
synvinkel. De problem som aktörerna kan se är främst kopplade till den nuvarande 
utformningen av SFI-undervisningen. Lösningarna de erbjuder handlar i huvudsak om hur 
SFI-utbildningen ska reformeras eller ersättas med något annat samt hur invandrare enklare 
ska komma in på arbetsmarknaden. 
 
Utifrån dessa argument kunde vi urskilja tre olika diskurser; den liberala diskursen, 
diskrimineringsdiskursen och socialdemokratiska diskursen. Den liberala diskursen fokuserar 
mycket på individen och talar om språkkunskaper kopplat till arbete och egenförsörjning. 
Man betonar även individens skyldigheter och eget ansvar. Diskrimineringsdiskursen talar 
istället om strukturell diskriminering som en anledning till att invandrares integration 
försvåras. Man ser det som felaktigt att peka ut bristande språkkunskaper som en orsak till 
integrationsproblem eftersom det lägger skulden på individen, fast det är samhällsstrukturerna 
som verkar diskriminerande. Den socialdemokratiska diskursen talar om språket både kopplat 
till arbete och som en rättighet. Man menar att språkkunskaper ska läras ut i enlighet med 
allas behov och förutsättningar. Diskursen är dock något otydlig i nuläget. 
 
Den främsta motsättningen mellan diskurserna är att den liberala diskursen lägger tonvikten 
på individnivå medan diskrimineringsdiskursen och den socialdemokratiska diskursen 
fokuserar på strukturerna. Delar av den liberala diskursen vill dessutom införa krav på 
språkkunskaper för att erhålla medborgarskap, medan de två övriga diskurserna inte 
diskuterar detta överhuvudtaget. Den socialdemokratiska diskursen ser språket som en viktig 
faktor för att kunna få ett arbete och bli integrerad medan diskrimineringsdiskursen, som 
redan nämnts, ser diskussionen om språket som att skylla problemen på enskilda individer. 
 
I förförståelsen trodde vi att samtliga aktörer skulle beskriva språkkunskaper som viktiga. 
Med resultatet i hand kan vi konstatera att inte alla gör det eller åtminstone väljer att inte tala 
om det. Miljöpartiet nämner inte språkkunskaper en enda gång i detta sammanhang. 
Vänsterpartiet skriver om språk men endast i en viss omfattning och menar att 
integrationspolitiken egentligen inte finns som ett enskilt politiskt mål, utan ska genomsyra 
varje politikområde. Det skulle kunna bero på att språkfrågan blivit alltför associerad med 
framförallt Folkpartiet. Naturligtvis kan det också bero på att de båda partierna anser att 
kunskaper i svenska spelar en liten roll för integration. Det kan även vara så att de inte fått 
utrymme att uttala sig i frågan i media i samma utsträckning som övriga partier, men eftersom 
vi exempelvis inte heller hittat något material från Miljöpartiet på deras hemsida som 
diskuterar språkfrågan utgår vi från att den inte ligger på deras dagordning. Vidare finns det 
en del forskare som menar att det är fel att fokusera på språkkunskaper eftersom man då 
förlägger problemen på individnivå. 
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En annan förförståelse som visade sig vara felaktig var att partiprogrammen skulle vara 
tillrättalagda och politiskt korrekta. De var mer konkreta än vad vi hade förväntat oss. 
 
6.1 Jämförelse med tidigare forskning 
De diskurser om språkets roll som vi hittade kan jämföras med de övergripande diskurserna 
om integration som presenterades i studien skriven av Brekke och Borchgrevink. De tre 
diskurser som framträtt i vårt material liknar diskurser som även de har hittat. Det finns en 
diskurs som betonar arbete och invandrares skyldigheter och eget ansvar, en som också 
betonar arbete men talar om detta i termer av rättigheter och invandrares behov och 
förutsättningar samt en diskurs som talar om att invandrare är strukturellt diskriminerade. De 
två övriga diskurser som presenteras av Brekke och Borchgrevink men som inte framträtt i 
vårt material är assimilationsdiskursen och en kritisk humanistisk ståndpunkt (se sidan 19). 
Anledningen till detta kan vara att de beskrivs som alternativa. Assimilationsdiskursen 
företräds främst av Sverigedemokraterna. Eftersom partiet varken sitter i riksdagen eller har 
publicerats/skrivit på Dagens Nyheters och Aftonbladets debattsidor har de inte ingått i vårt 
urval. En kritisk humanistisk ståndpunkt företräds inte av något parti överhuvudtaget. Vidare 
har vi författare inte hittat något bland debattartiklarna som påminner om de resonemang som 
enligt Brekke och Borchgrevink förs inom denna diskurs. 
 
Vidare har vi i begränsad utsträckning undersökt huruvida aktörernas argument bygger på 
forskning. Den tidigare forskningen fokuserade i stor utsträckning på arbete som en viktig 
faktor för integration och språket som en viktig faktor för att få arbete. Dessa resonemang 
återfinns tydligt både i de liberala och socialdemokratiska diskurserna. Samtliga tre diskurser 
talar om språket som viktigt ur en demokratisk synpunkt, vilket också kan återspeglas i den 
tidigare forskningen. Diskriminering är ett ämne som vi i viss utsträckning tog upp i den 
tidigare forskningen, men som vi i hög grad uteslöt eftersom vårt fokus låg på faktorer som 
främjar integration. Resonemangen kring strukturell diskriminering var många och återfinns 
även inom diskrimineringsdiskursen i hög utsträckning. Något som endast i förbifarten 
nämndes av partierna och aktörerna var hur invandrares hälsa kan spela in på 
integrationsprocessen och exempelvis inlärningen av svenska. De talar inte heller om 
förenings- och privatliv i någon hög utsträckning mer än att nämna att det är bra om 
invandrare kan praktisera sina svenskkunskaper med andra. De tre diskurser vi har hittat talar 
inte heller om kulturellt avstånd, vilket skulle kunna bero på en rädsla att utmålas som 
rasister. 
 
6.2 Konsekvenser för den sociala praktiken 
Om någon av diskurserna får en hegemonisk ställning och de övriga diskurserna hamnar i 
periferin får det konsekvenser för den sociala praktiken. Eftersom en diskurs även innefattar 
en uteslutning av möjligheter finns det en risk att antalet aspekter att se på integration 
begränsas. Om exempelvis den liberala diskursen skulle dominera helt kanske möjligheterna 
att arbeta med sociala problem på strukturell nivå skulle minska. I motsats skulle 
diskrimineringsdiskursen kunna försvåra socialt arbete på individnivå eftersom inget utrymme 
lämnas för att diskutera individuella- eller gruppegenskaper som huvudsaklig orsak till brister 
i integrationen. 
 
6.3 Funderingar över vald metod 
Laclau och Mouffe har inte själva analyserat något empiriskt material med sin diskursteori 
och förser således inte oss med någon tydlig mall om hur diskursanalysen ska genomföras. 
Detta har lett fram till ett visst experimenterande kring hur diskursanalysen faktiskt skulle 
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genomföras i praktiken. Trots avsaknaden av konkreta instruktioner kring diskursanalysens 
praktiska genomförande har vi kunnat använda de beskrivna teoretiska begreppen som 
analysverktyg för att ringa in diskurserna. Analysen har även delvis försvårats av att 
diskurserna om språkets roll är delar av mer övergripande diskurser om integration. Detta har 
gjort det svårare att skilja diskurser om språkets roll från diskurser om integration och andra 
diskurser inom de övergripande integrationsdiskurserna. 
 
Vi har vidare funderat kring mängden material i vårt urval. Det var svårt att hålla reda på alla 
trådar och arbetet var tidvis väldigt omständligt. Vi hade kunnat välja bort en del 
debattartiklar då de i princip sade samma sak som redan tagits upp i partiprogram, rapporter 
eller i andra debattartiklar. Samtidigt var det svårt att veta i förväg hur mycket material vi 
behövde för att kunna finna tillräckligt med underlag för att genomföra analysen. Vidare 
visste vi innan genomförd analys inte heller vad i materialet som var mest relevant. Först i 
efterhand har vi fått överblick över vad som hade kunnat sorteras bort i ett tidigare skede. En 
annan fundering relaterad till urval och material är det faktum att det material som kom att 
konstituera diskrimineringsdiskursen härstammar från åren 2005 och 2006. Från åren därefter 
har vi inte funnit något material som kan kopplas till nämnda diskurs vilket kan innebära att 
debatten inom diskursen inte längre är lika aktuell. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att undersöka vilka ideologiska motiv som ligger bakom aktörernas 
ställningstaganden vad gäller språket samt varför vissa av aktörerna inte tycks 
uppmärksamma frågan. En liknande undersökning skulle även kunna göras avseende andra 
politiska frågor relevanta för socialt arbete. Då mycket litteratur hittades kring diskriminering 
av invandrare vore det även intressant att göra en analys om partiernas syn på diskriminering.
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