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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to examine the Swedish governments discourse on integration of 

immigrants and thereby examine what social reality it constructs. The aim is to examine how 

integration and immigrants are constructed within the discourse. The method and theory being 

used in this essay is discourse theory. As a methodological instrument we use the policy on 

functional impairment as a comparison. The material being analyzed in this essay is political 

documents on the strategy on integration policy and the strategy on the policy of functional 

impairment. The main conclusions of the study are that immigrants are constructed as a 

homogenous group and immigrants are being discursively separated from the majority 

society. Social exclusion serves as an identity within the discourse. Another main conclusion 

is that integration is connected to labour and firstly constructed as labour market policy within 

the discourse. Integration is also related to social exclusion. The government often uses the 

term social exclusion instead of the term integration. The comparison with the policy on 

functional impairment serves as a possible alterative way of understanding integration and 

identity.  
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1 Inledning 

Den svenska integrationspolitiken har under lång tid varit ett omdiskuterat ämne i den 

offentliga diskussionen. Debatten tog ny fart i och med Sverigedemokraternas inträde i 

riksdagen efter valet 2010. Inträdet rörde upp starka känslor i debatten och hård press sattes 

på regeringen att ta avstånd från partiets främlingsfientliga politik. Även Alliansregeringens 

integrationspolitik har kritiserats från olika håll för användningen av begreppen ”utanförskap” 

och ”bidragsberoende” och hur dessa kopplas till gruppen invandrare (Davidsson, 2010). 

Kritiken visar på hur språket kan vara ett maktmedel som förmedlar vilken syn som finns 

kring olika grupper i samhället. Detta gör det intressant att granska vilka föreställningar om 

människor som finns representerade i regeringens politiska dokument, då detta i 

förlängningen präglar hur politiken utformas samt hur debatten rörande integrationsfrågor 

förs. Vi anser att hur makthavare och beslutsfattare talar om integration och olika grupper i 

samhället sannolikt skapar föreställningar som får konsekvenser. Utgångspunkten i 

diskursanalys är att vårt tillträde till verkligheten går genom språket. Språket anses inte vara 

ett neutralt instrument som återger verkligheten som den är utan spelar en aktiv roll i 

skapandet av sociala relationer och identiteter. Den diskursiva förståelsen, det vill säga hur vi 

talar om eller ser på ett fenomen, får sociala konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Hur integrationspolitiken utformas påverkar också i förlängningen det sociala arbetet. 

Integrationspolitiken kan betraktas som något mer än en uppsättning politiska åtgärder. Det är 

också en representation av föreställningar. Vi anser att det i socialt arbete är viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt kring vilka dominerande normer som finns i samhället.  

 

Begreppet integration har ingen enhetlig eller allmängiltig innebörd och många har också 

kritiserat dess otydlighet (Beckman, 2011). Södergran (2000) menar att det är problematiskt 

att integrationsbegreppet slentrianmässigt kommit att kopplas till just invandrade då en mängd 

människor torde behöva samhällets stöd för integrering (Södergran, 2000). Detta tyckte vi var 

en intressant tanke vilket också väckte vårt intresse för hur integrationsbegreppet konstrueras i 

svensk politik. Om integration även gäller andra grupper än de som kommit att förknippas 

med begreppet, kan det vara intressant att se hur regeringens integrationspolitik ser ut i den 

kontexten. För att belysa integration ur ett nytt perspektiv har vi valt att använda oss av 

regeringens funktionshinderspolitik som en jämförelsepunkt i uppsatsen. Politiken på 

respektive område syftar i någon mening till att göra människor delaktiga i samhället på olika 

områden. Grupperna kan tyckas olika på många sätt, men det finns gemensamma 
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beröringspunkter. Båda grupperna omfattas av samma diskrimineringslagstiftning och många 

står långt från arbetsmarknaden. Genom att ställa regeringens integrationsdiskurs, där 

målgruppen är integreringen av utlandsfödda, mot diskursen om funktionshinderspolitiken vill 

vi utforska vad ett vidgat begrepp kan tillföra debatten kring integration. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med diskursanalytisk metod beskriva och analysera regeringens 

diskurs om integrationen av personer med utländsk bakgrund och därmed undersöka vilken 

social verklighet diskursen konstruerar.  

 Hur konstrueras integration inom diskursen? 

 Hur konstrueras personer med utländsk bakgrund inom diskursen?  

I uppsatsen kommer vi att använda regeringens funktionshinderspolitik som ett jämförande 

metodologiskt redskap. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader gällande 

konstruktionen av identitet och integration samt hur dessa kan förstås.  

1.2 Avgränsningar och urval 

Området för uppsatsen kommer att avgränsas till att omfatta officiella regeringsdokument som 

rör integration på två områden, integrationspolitik samt funktionshinderspolitik där den senare 

endast kommer att fungera som analysverktyg och jämförelsepunkt i resultat och analys. 

Urvalet av det empiriska materialet består således av dokument som rör mål och strategier för 

respektive område. Vi gjorde en genomgång av regeringens samtliga dokument på 

integrationsområdet. Utifrån detta valde vi sedan ut de senast skrivna dokument som redogör 

för den övergripande politiken på området, vilka beskriver regeringens strategi för 

integrationspolitiken.  Vi sökte sedan efter ett motsvarande dokument för vår jämförelsegrupp 

och fann en strategi för funktionshinderspolitiken. Att titta på regeringens samtliga dokument 

kring integration skulle bli alltför omfattande för en C-uppsats. Vidare kommer vi inte att 

analysera eller jämföra integrationsdiskursen utifrån ett historiskt perspektiv utan fokusera på 

hur regeringens integrationsdiskurs ser ut i dagsläget. De dokument som är föremål för 

uppsatsen är följande:   

 Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi 

för integration. Skrivelsen anger regeringens inriktning på integrationspolitiken samt 
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vilka frågeställningar som politiken bör fokusera på. Bedömningen utgår från en 

redovisning av bakgrund och nuläget för integration på olika områden samt forskning 

och utvärderingar.  

 

 Regeringens skrivelse 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap - redovisning av 

regeringens strategi för integration. Skrivelsen är en uppföljning av den första 

skrivelsen och innehåller en redovisning över genomförandet av insatser utifrån den 

samlade integrationsstrategin som nämns ovan.  

 

 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016. Strategin är 

en presentation av funktionshinderspolitikens inriktning, med konkreta mål för 

samhällets insatser samt hur dessa ska följas upp.  

1.3 Centrala begrepp 

De centrala begreppen för uppsatsen är integration och invandrare. Då syftet med uppsatsen 

är att beskriva och analysera hur dessa begrepp konstrueras inom regeringens 

integrationsdiskurs kommer vi inte att definiera dessa. Fokus ligger på hur begreppen 

förekommer och får sin betydelse inom diskursen. Under kapitlet tidigare forskning kommer 

vi dock att diskutera integrationsbegreppet närmare. Användandet av ordet “invandrare” har 

kritiserats och vi vill också påpeka att vi anser att detta begrepp är problematiskt. Då 

regeringen använder detta begrepp och då det används i delar av den tidigare forskningen är 

det dock svårt att undvika ordet. Vi kommer att beröra kritiken mot begreppet i avsnittet 

tidigare forskning.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. I kapitel ett presenteras en inledning till uppsatsen där syfte 

och frågeställningar klargörs. I det första kapitlet diskuteras även urval, avgränsningar och 

centrala begrepp. I kapitel två redogör vi för kunskapsläget på området. Då vår teori och 

metod består av diskursteori och diskursanalys som tillsammans utgör en helhet presenteras 

dessa tillsammans under kapitel tre. Där diskuterar vi också metodologiska begränsningar, 

tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet. Under kapitel fyra presenteras sedan resultat och 

analys av det empiriska materialet. Slutligen utgörs kapitel fem av sammanfattande slutsatser, 

metoddiskussion samt förslag på framtida forskning.  
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2 Tidigare forskning 

2.1 Sökprocessen  

Tidigare forskning har sökts i databaserna Libris, Diva, Pro Quest, Swepub och EBSCO. 

Sökord vi använt är integration*, diskurs*, integrationspolitik*, invandrar*, exkludering*, 

utanförskap*, diskriminering*, integration policy, discourse*, immigrant*, discrimination*, 

social inclusion/exclusion. Vi har även funnit relevant litteratur genom kedjesökningar, det 

vill säga att leta i referenslistor i den forskning vi funnit (Lööf, 2010). Vi har framförallt sökt 

litteratur om svenska förhållanden och svensk integrationspolitik då det utgör ämnet för vår 

uppsats.  

2.2 Begreppet integration 

I boken Den rimliga integrationen diskuterar Beckman (2011) begreppet integration. 

Integration är det ord som sedan 1990-talet används i Sverige som en samlande beteckning på 

den politik som tidigare gått under begreppen utlänningspolitik och senare invandringspolitik. 

Ordet används som ett policybegrepp av politiker och tjänstemän på alla nivåer, i olika länder 

(Beckman, 2011). Södergran (2000) menar att det är problematiskt att integrationsbegreppet 

slentrianmässigt kommit att kopplas till just invandrade då en mängd människor torde behöva 

samhällets stöd för integrering. Underförstått handlar integrationsbegreppet om ett ”vi och 

dom”. ”Vi” som är integrerade och ”dom” som behöver stöd för att bli ett ”vi” (Södergran, 

2000). Användningen av ordet integration har ifrågasatts och kritiker menar att ordet 

missbrukats och att dess betydelse är diffus och oklar. Somliga menar att begreppet borde 

överges för andra begrepp, som syftar på det man vill uppnå i samhället. I så fall kunde social 

inkludering, rättvisa, respekt för olikhet, jämlikhet eller full sysselsättning vara möjliga ord. 

Ett annat ord som förekommer i diskussionen kring integration är utanförskap som sätter 

fokus på vad som bör motverkas snarare än vad politiken ska verka för (Beckman, 2011). 

Beckman (2011) menar att ordet integration i abstrakt mening handlar om kvaliteten på 

relationen mellan olika delar som tillsammans utgör en enhet. Integration är alltså en 

relationell egenskap. Det är således relationerna mellan invånare i samhället som åsyftas i 

diskussionen kring integration. Integration kan utifrån den betydelsen inte betraktas som en 

egenskap hos en individ då en relation består av något mer än en person. Påståenden om att 

integrationen brister borde således syfta på att relationerna inte är som de ska mellan 
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samhällets invånare och att invånarna behöver integreras med varandra. Även begreppet 

segregation bygger på samma typ av relationella innebörd. Beckman (2011) menar vidare att 

integration ofrånkomligt är ett normativt begrepp. Om det talas om integration ges också 

uttryck för värderingar om hur politiska och sociala relationer bör se ut samt vad som är 

önskvärt för att alla ska vara en del av samhället. Beckman (2011) menar att den politiska 

grundstrukturen i landet borde utgöra de värden som definierar integrationen. För att 

samhället ska utgöra en helhet borde det vara betydelsefullt att alla som lever i ett land också 

lever under förhållanden som stämmer överens med de värden som utmärker en välfärdsstat. 

Eftersom demokratins grundförutsättningar är att alla ska behandlas som jämlikar borde detta 

alltså utgöra en begränsning för vilka åsikter som kan anses förenliga med begreppet 

integration (Beckman, 2011). 

2.3 Integrationsdiskurser i svensk politik 

1975 beslöt riksdagen att införa en särskild invandrar- och flyktingpolitik. Oavsett politisk 

tillhörighet fanns en samstämmighet kring målet att skapa ett samhälle där alla skulle ges 

samma möjligheter. En bidragande faktor till samstämmigheten menar Södergran (2000) var 

att den socialdemokratiska regeringens välfärdspolitiska satsning om ekonomisk, politisk och 

social jämlikhet hade stort politiskt stöd. Att den socialdemokratiska diskursen hade en 

dominerande position beskrivs också i rapporten Talking about integration: Discourses, 

alliances and theories on labour market integrations (Brekke & Borchgrenvik, 2007). I 

rapporten beskrivs och jämförs olika integrationsdiskurser i svensk politik. De urskiljer tre 

diskurser i svensk politik; den socialdemokratiska diskursen, diskursen om strukturell 

diskriminering samt den socialliberala diskursen (Brekke & Borchgrenvik, 2007). 

2.3.1 Den socialdemokratiska diskursen 

Grunden för den socialdemokratiska diskursen är den socialdemokratiska traditionen och 

välfärdsstatens utveckling vilket också varit den dominerande diskursen i över 30 år. Det 

fanns en stark tro på statlig intervention, reglering och social ingenjörskonst. Den tidiga 

politiken anklagades senare för att vara en assimilationspolitik som delade upp befolkningen i 

”vi och dom” (Brekke & Borchgrenvik, 2007). På 1990-talet omvärderades den tidigare 

invandrarpolitiken där man nu uppmärksammade spänningen mellan generella åtgärder 

riktade till hela befolkningen och riktade åtgärder till gruppen invandrare. Kritiken handlade 

till stor del om att en riktad politik bidrog till uppdelningen av invandrade och infödda vilket 
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också fick stigmatiserande konsekvenser. Under förarbetet till proposition 1997/98:16, då 

invandrarpolitiken bytte namn till integrationspolitik, ville man komma bort från den riktade 

politiken där prefixet "invandrar" kommit att användas slentrianmässigt och stigmatiserande 

(Borevi, 2002; Dahlström, 2004). Tyngdpunkten skulle nu bli en generell politik där 

invandrare inte skulle pekas ut i selektiva policyprogram (Dahlström, 2004). 

Integrationspolitiken skulle genomsyra alla politikerområden där varje departement så 

småningom skulle hantera integrationsfrågor. Därigenom skulle man komma bort från ”vi och 

dom-tänkandet” och fokuseringen skulle istället ligga på individens behov (Brekke & 

Borchgrenvik, 2007). Åtgärder skulle bara utgå till nyanlända under en initial period och 

minoritetspolitik skulle integreras i den generella välfärdspolitiken. Arbetsmarknadsåtgärder, 

språkträning och introduktionsprogram för nyanlända blev centrala inslag i denna diskurs. Det 

fanns också inslag av morot och piska t.ex. ställdes det motkrav på deltagare i 

introduktionsprogrammen för att få introduktionsersättningen utbetald (Brekke & 

Borchgrenvik, 2007). Man ville också med den nya politiken undvika att använda ordet 

invandrare och använde istället utlandsfödda eller invandrade. Att ta bort ordet invandrare 

från den offentliga politiken blev ett sätt att lösa problemet. Man ersatte ord som fungerat 

utpekande i den tidigare politiken med ord som ansågs mindre betydelseladdade (Borevi, 

2002). 

2.3.2 Diskursen om strukturell diskriminering 

Huvuddragen i diskursen om strukturell diskriminering är att det finns rasistiska 

föreställningar i det svenska majoritetssamhället som är djupt rotade och har 

institutionaliserats. Utgångspunkten är att diskrimineringen förekommer på alla nivåer och 

fortsätter att reproducera ojämlikhet mellan svenskfödda och utlandsfödda. Företrädare för 

denna position menar att den nya inriktningen på integrationspolitiken snarare varit en 

assimilationens politik som misslyckats. Denna diskurs kom i huvudsak till uttryck genom 

regeringens integrationspolitiska maktutredningar (Brekke & Borchgrenvik, 2007). Det första 

initiativet till en förändring av den ”nya” inriktningen på integrationspolitiken kom år 2000 då 

regeringen tillsatte den så kallade Integrationspolitiska makutredningen. Syftet med 

utredningen var att beskriva och förklara fördelningen av makt och inflytande mellan utrikes 

och inrikes födda i det svenska samhället (Sarstrand Marekovic, 2011). På grund av interna 

konflikter beslutade dåvarande statsråd Mona Sahlin att 2003 lägga ned utredningen. 

Upprinnelsen till konflikten var kritik riktad från forskarna Paulina de los Reyes och Masoud 
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Kamali som var knutna till utredningen. Kritiken handlade till stor del om utredningens 

perspektiv och fokus där de los Reyes och Kamali ansåg att den kartläggning som utredningen 

ägnade sig åt genom att dela in människor i olika grupper ytterligare stigmatiserade 

utlandsfödda personer och deras barn (Ahlbäck Öberg, 2004). 

Ytterligare en maktutredning förordnades med Masoud Kamali som särskild utredare. 

Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering hade som syfte att 

identifiera mekanismerna bakom den strukturella diskrimineringen. Också då kom kritik från 

flera håll inom forskarkåren som menade att det fanns stora risker för en politisering av 

forskningen. Utredningen resulterade i 14 delrapporter och slutrapporten Integrationens 

svarta bok. I slutbetänkandet hävdades att den nya integrationspolitiken var minst lika 

särskiljande och utpekande som den gamla invandrarpolitiken och byggde på ett 

kulturessentialistiskt tänkande som bidrog till en förstärkning av den strukturella 

diskrimineringen. Utredningen fick inget stort genomslag i den praktiska politiken. 2006 fick 

de borgerliga partierna majoritet och politiken tog delvis en annan riktning (Brekke & 

Borchgrenvik, 2007; Sarstrand Marekovic, 2011).  

Dahlström (2004) skriver att retoriken och praktiken kring integrationspolitiken i Sverige ofta 

befunnit sig långt ifrån varandra. Kortfattat kan man säga att den invandrarpolitiska retoriken 

har bytts ut flera gånger och förändrats genom att anpassa sig till den offentliga debatten för 

att undkomma kritik men att politiken under hela perioden i stort sett varit densamma 

(Dahlström, 2004). Södergran (2000) påpekar att det varit ett problem att integrationspolitiken 

i huvudsak varit skapad för invandrade och inte med. Invandrades möjligheter att påverka sin 

situation och ställning i samhället har därmed begränsats. Södergran (2000) menar att detta 

delvis beror på invandrades lägre politiska deltagande. 

2.3.3 Den socialliberala diskursen 

En aktör för den socialliberala diskursens är den sittande regeringen. I debatten har denna 

position dock funnits sedan 1980 eller 1990-talet. Den socialliberala diskursen har ofta en 

ekonomisk utgångspunkt. Arbete ses som den viktigaste nyckeln till integration men även 

språkkunskaper, individens frihet, empowerment och avreglering på arbetsmarknaden. Fokus 

ligger på individens ansvar och det talas ofta om självförsörjning, morot och piska. 

”Utanförskapet” är ett centralt begrepp i denna diskurs. Det talas också om att invandrares 

lägre deltagande på arbetsmarknaden innebär högre kostnader och lägre skatteinkomster för 
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staten. Det talas också om diskriminerings existens och betydelse för obalansen på 

arbetsmarknaden. Företrädare för folkpartiet spelade en central roll i utformandet av denna 

politik, som sedan anammades av Moderaterna. Man menar här att den tidigare 

socialdemokratiska regeringen ägnat sig åt ”överomhändertagande” gentemot de invandrade. 

Fokus ska förflyttas från ett omhändertagande till att lyfta fram individers potential där 

utgångspunkten i politiken handlar om en idé kring ”egenmakt” (Brekke & Borchgrenvik, 

2007).  

Brekke & Borchgrenvik (2007) menar att den socialdemokratiska diskursen dominerade från 

1997 då integrationspolitiken lanserades. Mellan 2004 och 2006 dominerade diskursen om 

strukturell diskriminering och från 2006 och framåt dominerar den socialliberala diskursen. 

Författarna frågar sig i sin analys om alliansregeringens tillträde 2006 innebär slutet för 

“integrationspolitiken” (Brekke & Borchgrenvik, 2007).  

2.4 Workfare och welfare 

Den socialliberala diskursen har vissa beröringspunkter med det Dahlstedt (2009) kallar 

workfare. I boken Aktiveringens politik skriver han om den förändring som skett i svensk 

politik sedan 90-talet. Dahlstedt beskriver en gradvis förskjutning som skett, från en idé om 

medborgarens rätt till god välfärd, welfare, till en idé om medborgarens arbetsplikt, workfare. 

Denna förändring har skett under både borgerliga och socialdemokratiska regeringar och även 

i många andra länder än Sverige. Inriktningen på politiken har alltmer inriktats på aktiverande 

åtgärder samt åtgärder som syftar till att öka arbetarens anställningsbarhet. Det talas också om 

hotet om ett växande utanförskap. I den svenska modellen som tog form under efterkrigstiden 

var arbetslinjen central. Arbetslinjen vilade på idén om full sysselsättning, men också en 

solidarisk lönepolitik för att utjämna löneskillnaderna. Den svenska modellen har haft drag av 

det som kallas workfare där det fanns en förväntan på att alla som kunde skulle arbeta, men 

samtidigt skulle de som var sjuka eller inte fick arbete kunna få ersättning. Med workfare-

tanken menar Dahlstedt (2009) att rätten till arbete kommit att individualiseras och göras till 

en fråga om de egenskaper, kvalifikationer och ambitioner individen har. Åtgärder i 

arbetsmarknadspolitiken ska syfta till att göra människor anställningsbara och minska det som 

benämns som passivitet och bidragsberoende och därmed göra medborgaren aktiv och 

autonom (Dahlstedt, 2009). 



13 

2.5 Integrationspolitik, arbetsmarknaden och den goda medborgaren 

Under 1980-talet var flykting- och invandrarpolitiken framförallt fokuserad på sociala och 

psykiska aspekter av välbefinnande snarare än arbete och arbetsmarknad. Först 1990 slog man 

för första gången fast att arbetslinjen skulle gälla även invandrarpolitiken. Sedan dess har 

arbetslinjen fått allt större utrymme i integrationspolitiken där fokus flyttats från sociala och 

kurativa aspekter till fokus på arbete och självförsörjning (Sarstrand Marekovic, 2011).  

Beckman (2011) talar om olika utgångspunkter gällande arbetets betydelse för integrationen. 

En utgångspunkt är att hävda att integration kräver ett arbetsmarknadsdeltagande och att 

arbete definierar integration. En annan utgångspunkt är att integrationen kräver ett jämlikt 

deltagande på arbetsmarknaden. Ser man arbete som en egenskap som definierar integration, 

är den som är utan arbete med andra ord inte integrerad. Detta, menar Beckman (2011) står i 

motsättning till integrationsbegreppets relationella betydelse då arbete endast är en egenskap 

hos individen. Hjerm och Schierup (2007) menar att arbete och egenförsörjning är ett 

nödvändigt villkor för inkludering, men att det inte är tillräckligt. Personer kan trots arbete 

vara marginaliserade eller socialt uteslutna på grund av låga inkomster eller osäker 

anknytning till arbetsmarknaden. Var, och i vilken omfattning, personer befinner sig på 

arbetsmarknaden är minst lika viktigt som att överhuvudtaget befinna sig på arbetsmarknaden. 

Trots samma utbildningsnivå har personer födda utanför EU och EES lägre chanser att ha ett 

kvalificerat arbete (Hjerm & Schierup, 2007). 

Nuvarande regering har kommit att fokusera mer på arbete menar Beckman (2011) och 

kritiserar resonemanget bakom alliansregeringens skäl till integrationspolitikens inriktning. 

Skälet sägs vara att minska utanförskapet, vilket ska leda till stora samhällsekonomiska 

vinster samt att bättre ta till vara potentialen hos utrikes födda. Samhällsekonomiska vinster 

gör dock inte invånarna mer integrerade med varandra och är inte en förklaring på varför 

högre deltagande på arbetsmarknaden förbättrar integrationen. Då regeringen samtidigt 

hävdar att integration inte kan likställas med arbete, menar Beckman (2011) att regeringen 

måste vara ute efter effekterna av att arbeta. Vissa politiker betonar de sociala effekterna av 

att ha ett arbete då det anses kunna leda till gemenskap. Andra betonar det värdefulla i att vara 

oberoende av stöd och bidrag vilket kan leda till oberoende och ökade möjligheter. Att tala 

om integration innebär också att ha en föreställning om vad som kännetecknar den goda 

medborgaren. Det kan då exempelvis vara en föreställning om att en god medborgare är 

oberoende genom att ha egen försörjning och vara oberoende av bidrag och därigenom får 
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ökade möjligheter. Deltagande på arbetsmarknaden motiveras på många håll inte med ökad 

jämlikhet utan som något som fostrar individen till en god medborgare genom aktivering. 

Detta, menar Beckman (2011), kan kritiseras för att vara moraliserande. Dahlstedt (2009) är 

inne på samma spår som Beckman. Han kopplar workfare-idealet till att genom arbete bli 

autonom. Han menar också att det senaste decenniets politik i Sverige, som även under 

socialdemokraternas tid gick alltmer mot aktiveringspolitik, kan kopplas till idealet av den 

goda medborgaren. Denne förutsätts arbeta och bidra till samhällsgemenskapen, vilket gör det 

mer stigmatiserande att stå utan arbete. Den som står utanför förutsätts vilja göra sig 

anställningsbar och anpassa sig för att inkluderas. Flexibilitet, ansvarstagande, 

entreprenörskap och anställningsbarhet är ledord att följa för att bli inkluderad (Dahlstedt, 

2009). 

2.6 Utanförskap och social exkludering  

I valrörelsen 2006 lyckades Alliansen på bred front göra gällande att konfliktlinjen i dagens 

samhälle inte längre går mellan arbete och kapital som var grunden i den svenska modellen. 

Istället går konfliktlinjen numera mellan arbete och utanförskap. Alliansens företrädare 

utmålade den dåvarande regeringens politik som ”passiviserande” bidragspolitik (Dahlstedt, 

2009). I Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, 2010 publicerades artikeln Utanförskapelsen som 

är en diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 

2003-2006. I artikeln undersöker författaren, Tobias Davidsson, vilken betydelse begreppet 

utanförskap har laddats med och vilka liknande begrepp det kan relateras till samt vilka 

subjektspositioner som diskursen om utanförskap gör möjliga. Davidsson (2010) använder sig 

av det diskursanalytiska begreppet hegemoniska interventioner. Han menar att den då 

borgerliga oppositionen gjorde hegemoniska interventioner när de i valrörelsen fixerade 

betydelsen av utanförskap som ett negativt tillstånd som den då socialdemokratiska 

regeringen gett upphov till med sin förda politik (Davidsson, 2010). 

Davidsson (2010) menar att diskursen om utanförskap kan kopplas till begreppet underklass 

och social exclusion eller social exkludering. Utanförskap tycks ha etablerats som den 

svenska varianten av dessa begrepp. Davidsson (2010) hävdar att begreppen social exclusion 

och utanförskap båda konstruerats som avgränsade rum med negativa konnotationer. En 

föreställning om att vi och dem åtskiljs av kulturell olikhet konstrueras också i båda 

begreppen. Innanförskapet problematiseras inte vad gäller utanförskapet och tas inte upp i 

diskussionen (medan inclusion finns med i diskussionen om social exclusion). Begreppen 
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social exclusion och utanförskap har båda gemensamt att betoningen på arbete ses som 

lösningen på problemet där också arbete och bidragsberoende ställs mot varandra (Davidsson, 

2010). Det finns också föreställningar om att de exkluderade ska komma att utveckla en 

speciell livsstil och moral som på sikt utgör ett hot mot samhällets sammanhållning. Genom 

att tala om social exkludering framstår också den inkluderade majoriteten och den 

exkluderade minoriteten som enhetliga kollektiv där de exkluderade står utanför samhället. 

Med detta språkbruk framstår samhället som konfliktfritt och harmoniskt, medan ojämlikhet, 

fattigdom och konflikter tycks vara företeelser vid sidan om samhället (Dahlstedt, 2009). 

Schierup (2006) menar att EU:s nuvarande integrationspolitik som präglas av resonemanget 

kring social exkludering, vilket även dominerar den svenska inriktningen, innebär en risk att 

omfördelningsfrågor avvisas från politiken och att medborgarens rätt till en skälig välfärd 

försvagas. Detta kan leda till att stigmatisering av invånare med invandrarbakgrund, som är 

arbetslösa eller hänvisade till bidrag, legitimeras. Detta trots att dessa grupper ofta utestängts 

från arbetsmarknaden på grund av etnisk diskriminering. Det finns en risk att social 

exkludering och fattigdom i förlängningen kommer att associeras med de exkluderades 

bristande moral (Schierup, 2006). Den definition på social exkludering som är utbredd inom 

EU problematiserar inte heller ojämlikhet mellan olika grupper av lönearbetare (Schierup, 

2008).  

Davidsson (2010) menar att begreppet underklass precis som utanförskap kopplats till 

negativa karaktäristika som missbruk, passivitet, våldsamhet och föreställningar kring att 

dessa problem går i arv. Användandet av ordet bidragsberoende är gemensamt i diskussionen 

kring utanförskap och underklass. Ordet kan associeras med missbruk, passivitet och lathet 

vilket gör ordet mer negativt laddat än det mer neutrala ordet bidragstagare (Davidsson, 

2010). Även Dahlstedt (2009) påpekar att användandet att ordet bidragsberoende sätter fokus 

på den enskilde snarare än de processer som leder fram till detta. Han menar att ordet genom 

upprepning kommit att framstå som apolitiskt. Gemensamt för begreppen är också kopplingen 

till invandring samt underkännandet av den traditionella välfärdsstaten och idén om 

medborgarens arbetsplikt, workfare (Davidsson, 2010). 

Davidsson (2010)  menar att det problematiska med användningen av begreppet utanförskap 

är vilka kopplingar som görs till att vara bidragstagare, vara utan jobb och bo på en plats där 

detta är vanligt. Arbete konstitueras som vägen till självrespekt och makt över det egna livet 

medan arbetslöshet innebär beroende, passivitet och maktlöshet. Utanförskapsdiskursen 
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konstituerar också en kategori av människor med vissa karaktärsdrag, vilket blir till en 

erbjuden identitet. Att denna erbjudna identitet kännetecknas av negativa karaktäristika 

riskerar att bli stigmatiserande. Davidsson (2010) pekar på att något som utesluts ur diskursen 

om utanförskap är de som aktivt försöker få en anställning och individer i utanförskap som 

framstår som hederliga. Att bidrag är något som kan lindra fattigdom utesluts också i 

diskursen och därmed framstår inte höjda bidrag för att minska fattigdomen som ett alternativ. 

Arbete konstrueras som innanförskap vilket antas medföra makt över det egna livet, medan 

utanförskap likställs med bidragsberoende och konstrueras som ekvivalent med maktlöshet. 

Med detta sätt att tänka menar Davidsson att målet blir att människor förväntas ta vilket arbete 

som helst till varje pris (Davidsson, 2010). 

2.7 Integrationens paradox 

C- uppsatsen Integrationens paradox - en diskursanalys av alliansregeringens 

integrationspolitik analyserar samma skrivelse Egenmakt mot utanförskap - regeringens 

strategi för integration (2008) som är utgångspunkt för vår uppsats (Littmarck, 2009). 

Uppsatsen är skriven i samhällsvetenskap och har delvis en annan ingång än vår uppsats. 

Uppsatsens syfte är att titta på hur integrationspolitiken är organiserad samt vilka 

konsekvenser denna organisering kan få i integrationspolitiken. Författarens huvudsakliga 

slutsatser är att skrivelsen konstituerar samhället som en harmonisk och homogen helhet. I 

motsats till denna beskrivning finns utanförskapet som präglas av arbetslöshet och 

bidragstagande. Det upprättas således en gräns och en skillnad mellan samhället och 

utanförskapet, mellan ordning och oordning. En konsekvens av denna uppdelning är att fokus 

förflyttats från ”invandrare” till ”utanförskap” vilket i sig är verkningslöst då regeringen 

knyter utanförskapet till invandrare. Integrationspolitiken ska vara generell och riktas till hela 

befolkningen men landar trots detta i att systematiskt dela upp befolkningen i ”inrikes födda” 

och ”utrikes födda” och blir därför ändå riktad till gruppen invandrare. Uppdelningen 

legitimeras av regeringens fokusering på arbete och egna inkomster som vägen till ett bättre 

liv. Arbete och utbildning identifieras som vägen bort från utanförskap och utesluter dels 

andra vägar och också andra mål. Skillnadsskapandet påverkar också utformningen av 

integrationspolitiken samt vilka värden som anses önskvärda samt vilken väg som är den rätta 

för att bringa ordning. Integrationsstrategin skapar skillnad genom att beskriva utanförskapet 

som skiljt från samhället i övrigt, mellan dem som arbetar och inte arbetar och mellan utrikes 
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och inrikes födda. Samtidigt försöker integrationspolitiken utplåna dessa skillnader genom att 

omforma de föreställda skillnaderna till föreställda likheter (Littmarck, 2009).  

2.8 Vårt bidrag till forskningen  

Som vi har beskrivit i kapitlet har svensk politik alltmer kommit att fokusera på arbete och 

arbetsmarknadspolitik. Integrationspolitiken ska förstås i denna kontext där arbetslinjen fått 

ett allt större utrymme (Sarstrand Marekovic, 2011). Detta går i linje med Dahlstedts (2009) 

resonemang om att svensk politik alltmer präglas av tanken om medborgarens arbetsplikt, 

workfare snarare än rätten till välfärd, welfare. Hur integrationspolitiken ska utformas hänger 

ihop med hur begreppet integration definieras. Som vi har diskuterat är integration ett 

svårfångat begrepp som saknar tydlig definition (Beckman, 2011). Kritik har också framförts 

för dess slentrianmässiga koppling till gruppen invandrare då det resonerats kring att fler 

människor torde behöva samhällets stöd för integrering (Södergran, 2000). Vi ansluter oss till 

Södergrans resonemang och menar att det är rimligt att tala om strategin för 

funktionshinderspolitiken i termer av integration. Därför anser vi att den utgör en lämplig 

jämförelsepunkt i uppsatsen. Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken kommer 

således att användas som ett jämförande metodologiskt redskap. Den typen av grepp kan 

belysa sådant som annars framstår som så självklart att det tenderar att vara osynligt. Med 

jämförelsepunkten som redskap hoppas vi kunna belysa regeringens integrationsdiskurs 

utifrån ett nytt perspektiv. Vi vill med vår uppsats undersöka vilka kopplingar som görs till 

integreringen av personer med utländsk bakgrund och hur dessa kopplingar kan förstås i 

relation till personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att diskutera likheter och 

skillnader gällande konstruktionen av identiteter och konstruktionen av integration samt hur 

dessa kan förstås. Vår utgångspunkt är att regeringens föreställningar kring de personer som 

de anser är föremål för politiken utgör grunden för utformningen av integrationspolitiken. 
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3 Teori och metod 

3.1 Diskursanalys      

I det diskursanalytiska angreppssättet utgör teori och metod en helhet och de är båda intimt 

sammanlänkade. Diskursanalysen vilar på socialkonstruktivistisk grund och Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) tar upp fyra centrala karaktäristika för socialkonstruktionistiska 

angreppsätt. Dessa är: 1) en kritisk inställning till självklar kunskap; kunskap kan inte 

betraktas som en objektiv sanning och verkligheten blir tillgänglig endast genom vår 

kategorisering av världen, 2) vår kunskap om och syn på världen är kulturellt och historiskt 

präglad, alltså våra identiteter och världsbilder hade kunnat vara annorlunda och kan med 

tiden förändras. Socialkonstruktivister förkastar också en essentialistisk syn på människor 

som bärare av en uppsättning äkta egenskaper och menar att den sociala världen konstrueras, 

3), uppfattningar om världen skapas i social interaktion, 4) samband mellan kunskap och 

social handling, en viss världsbild gör vissa handlingar naturliga eller otänkbara och 

kunskaper om världen leder till olika sociala handlingar (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000).  

Begreppet diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Gemensamt för alla typer av diskursanalyser är att 

språket är centralt samt förståelsen av subjektet då subjektet skapas i diskurser. 

Utgångspunkten är att vårt tillträde till verkligheten går genom språket. Språket anses inte 

vara ett neutralt instrument som rätt upp och ner återger verkligheten utan det konstituerar den 

sociala världen. Språket spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av våra identiter 

eller sociala relationer (Bergstöm & Boréus, 2005; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Syftet med diskursanalys är inte att beskriva hur verkligheten ser ut då man enligt 

diskursteorin inte kan nå verkligheten utanför diskursen. Det handlar snarare om att arbeta 

med något som skrivits eller sagts och titta på vilka teman som finns i utsagorna samt vilka 

sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar får. Att bedriva kritisk forskning är en 

hörnsten i diskursanalysen. Genom att utforska och beskriva maktrelationer i samhället kan 

man kritiskt analysera dessa relationer och visa på möjligheter till social förändring (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). 

Inom samhällsvetenskapen är diskursbegreppet användbart just för att det förenar den sociala 

och den språkliga praktiken. Hur vi väljer att se på eller tala om ett fenomen, den diskursiva 
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förståelsen, får sociala konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). ). Då vi valt att 

analysera olika politiska skrivelser som rör integration anser vi att någon form av textanalys 

är lämplig som metod, i synnerhet diskursanalys då den går väl ihop med vårt syfte. Vi har 

valt den delen av diskursanalys som Winter Jörgensen & Phillips, (2000) kallar diskursteori 

som utvecklades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.  Ändamålet med uppsatsen är att 

beskriva och analysera regeringens integrationsdiskurs och därmed undersöka vilken social 

verklighet den konstruerar. Vi ska titta närmare på hur identitet och integration konstrueras i 

integrationsstrategin. Då diskursanalysen intresserar sig för vad som görs på en språklig nivå 

och vilka konsekvenser det får, tycker vi att metoden stämmer överens med det vi vill göra 

med vår uppsats.  

3.2 Diskursteori 

Olika diskursanalytiska angreppssätt skiljer sig åt i synen på diskursbegreppet. I inriktningen 

kritisk diskursanalys skiljer man på diskursiv praktik och annan social praktik, medan Laclau 

och Mouffes diskursteori inte skiljer på diskursiva och ickediskursiva praktiker då allt ses som 

diskursivt. Diskursen är materiell så att även ekonomi och infrastruktur anses som diskurser. 

Ingenting existerar utanför diskurserna. Vår värld skapas och konstitueras totalt av diskursen. 

Diskursteorin bygger på verk av teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Centralt är 

förståelsen av det sociala som en diskursiv konstruktion. Sociala fenomen har aldrig en 

fixerad betydelse eller innebörd utan det finns alltid utrymme för social strid kring 

definitioner av olika sociala fenomen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Precis som i 

andra diskursanalytiska angreppsätt har språket en central betydelse i diskursteorin. Språket 

speglar inte verkligheten utan medverkar snarare till att forma verkligheten (Bergström & 

Boréus, 2005). Det är språket som tillför den sociala världen betydelse. När man uppfinner ett 

visst begrepp befäster man också en betydelse. En person som inte har ett jobb, kan 

karaktäriseras som arbetslös, ledig, samhällsparasit eller bidragsberoende. På detta sätt är 

språk och politik tätt sammanlänkade och diskursen blir till social praxis (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Frågor om makt är också ständigt aktuella i diskursanalys. Diskursanalysen 

går ut på att dekonstruera de strukturer som utgör vår naturliga omvärld. Man försöker visa 

att den givna organiseringen av världen är ett resultat av politiska processer med sociala 

konsekvenser (Bergstöm & Boréus, 2005; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
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3.2.1 Diskursteoretiska verktyg 

Laclau och Mouffe menar att diskurser handlar om att fixera betydelse av något på ett visst 

område. Alla ord i en diskurs kallas moment vilkas betydelse bestäms genom att de skiljer sig 

från varandra på olika sätt. Man talar i diskursteorin om nodalpunkter som är privilegierade 

tecken kring vilka de andra tecknen i diskursen får sin betydelse. Inga tecken har en fixerad 

betydelse men diskurserna försöker strukturera tecknen som om de hade en fast och entydig 

betydelse. Detta genom att utesluta andra möjliga betydelser tecknen kan ha. Detta sker 

genom artikulation. En diskurs handlar alltså om en reducering av möjligheter. De 

möjligheter som utesluts förläggs i det så kallade diskursiva fältet som kan ses som en bank 

av alternativa möjligheter att förstå tecken på men som ignoreras. Ytterligare ett begrepp som 

används i diskursteorin är element, som syftar på de tecken som inte slutgiltigt fixerat sin 

betydelse. En diskurs strävar efter att göra element till moment, efter att göra tecknen 

entydiga (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Element som är särskilt öppna för olika betydelser kallas i diskursteorin för flytande 

signifikanter. Det är sådana begrepp som kan förekomma i flera diskurser men ha lite olika 

betydelse, vilket kan resultera i en kamp om vissa tecken mellan olika diskurser (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). Begreppet rättvisa kan anses vara en flytande signifikant då det 

kan användas av företrädare för olika politiska inriktningar, men syfta till olika saker. 

Tecknen i en diskurs har nästan ingen mening för sig själva. De får mening i relation till 

diskursen och andra tecken inom den som tillsammans bildar så kallade ekvivalenskedjor. Det 

man gör rent praktiskt i diskursteorin är bland annat att titta på hur olika nodalpunkter och 

signifikanter knyts ihop till ekvivalenskedjor. Även vad gäller det sociala fältet gäller logiken 

att ingenting egentligen har en fixerad betydelse. Verkligheten framstår som att den har en 

fast och entydig struktur, som om samhälle, grupper och identiteter vore objektivt givna. Men 

precis som språket är dessa föränderliga och flytande och kan inte fixeras vid en betydelse en 

gång för alla (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Diskurser som är så vedertagna att deras föränderlighet glömts bort benämns som objektiva. 

Olika diskurser som företräder olika sätt att se på den sociala världen, är inbegripna i en kamp 

mot varandra för att uppnå hegemoni, för att låsa språkets betydelse (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Hegemoni handlar om att samhällets hålls ihop av de grupper vars världsbild 

vunnit bred uppslutning och att hegemonin skapar enighet i samhället trots de konflikter eller 

den antagonism, som finns i den sociala ordningen (Andersen & Kaspersen, 2007). 



21 

Antagonismen upphävs med en så kallad hegemonisk intervention, som genom artikulation 

återupprättar entydigheten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Att bygga upp en 

dominerande diskurs har syftet att tränga undan andra verklighetstolkningar och göra dem 

politiskt verkningslösa. Detta sker ofta genom att återanvända tankar från de förskjutna 

diskurserna. För att få bred politisk uppslutning måste man expandera diskursen, genom att 

skapa nya nodalpunkter inom fler områden. Detta kallas ett hegemoniskt projekt (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Alliansregeringen i Sverige kan sägas ha försökt sig på ett hegemoniskt 

projekt vid valet 2006. De breddade sig då genom att även omfatta klassiskt 

socialdemokratiska områden och hjärtefrågor. Man profilerade sig genom att lansera en ny 

arbetslinje, som tidigare varit ett socialdemokratiskt projekt, samtidigt som man gjorde 

Socialdemokraternas politik illegitim genom att exempelvis utmåla den som passiviserande 

bidragspolitik (Dahlstedt, 2009). 

3.2.2 Identitet och grupper  

I diskursteorin anser man att subjektet bestäms utifrån diskursen. Identiteter som exempelvis 

”man” och ”kvinna”, ”svensk” eller ”nyanländ” är inte givna utan skapas inom diskurser och i 

interaktionen mellan andras bilder och den egna självbilden. Winther Jörgensen & Phillips 

(2000) använder sig av Lacans teori om subjektet för att beskriva subjektets interaktion med 

diskursen. Lacan menar att identitet innebär att identifiera sig med något, närmare bestämt 

någon subjektsposition som erbjuds av olika diskurser. Lacan menar att spädbarn uppfattar sig 

som att det lever i symbios med modern och inte som ett enskilt subjekt. Subjektet fortsätter 

sedan att sträva efter denna helhetskänsla. Det är genom att identifiera sig med något utanför 

sig själv som subjektet lär känna sig själv som individ, genom de subjektspositioner som 

diskurserna erbjuder. Lacan talar också om mästersignifikanter, ett slags identitetens 

nodalpunkt. Ett exempel på en sådan kan vara ”invandrare” eller ”man”. En diskurs ger 

innehåll till begreppet ”invandrare” genom att knyta ihop signifikanter i ekvivalenskedjor, 

genom att positionera det relationellt till något det inte är. Människor får en identitet genom 

att låta sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt som centrum. 

Identiteter är något man tilldelas, antar och förhandlar om i diskursiva processer. Samma 

principer gäller också kollektiva identiteter och gruppbildningar. Gruppen skapas först då 

någon talar om eller till en grupp (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). I diskursiva 

gruppbildningar utesluts ”den andre”, det vill säga i förhållande till de man identifierar sig 
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med, och skillnader inom gruppen ignoreras också, och därmed alla alternativa sätt som man 

kunde ha bildat grupper på (Bergstöm & Boréus, 2005; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

3.3 Forskarens roll och diskursens avgränsning 

Det är viktigt att påpeka att då det enligt diskursanalysen inte går att ställa sig utanför 

diskursen kan inte heller diskursanalytikern hoppas göra det utan är ofta själv förankrad i 

någon eller flera av de undersökta diskurserna. Att försöka distansera sig från diskurserna 

under arbetets gång är naturligtvis viktigt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Det kan 

också vara svårt att veta vart gränserna mellan diskurserna går, var den ena börjar och den 

andra slutar. Diskurser kan ses som ett analytiskt begrepp som forskaren kan använda som 

ram för sin undersökning i förhållande till undersökningens syfte. Forskaren konstruerar 

diskursen, snarare än förhåller sig till en verklig diskurs med verkliga avgränsningar. Men vad 

som helst kan inte benämnas som en diskurs, utan man måste redogöra för diskursens 

avgränsningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Vårt urval gällande integrationspolitiken består av två skrivelser producerade av regeringen, 

Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration (2008) samt Egenmakt mot 

utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration (2009). I uppsatsen 

använder vi regeringens strategi för funktionshinderspolitiken som ett verktyg för att 

distansera oss från integrationsdiskursen. Funktionshindersdiskursen kan tjäna som en hjälp 

att se sådant som annars kan framstå som självklart. Vi hävdar inte att regeringens 

integrationsdiskurs utgörs av ovannämnda skrivelser då diskursen varken har klara eller 

tydliga gränser utan är sammanflätad med andra diskurser. Vår bedömning av diskursens 

gränser kan med andra ord inte sägas vara “verklig” men vi kan använda diskursen som ett 

verktyg. Den diskurs vi identifierat i vår studie har stora likheter med det Brekke och 

Borchgrenvik (2007) kallar den socialliberala diskursen som de också menar att nuvarande 

regering representerar. Detta ger vår studie ökad trovärdighet. Att göra en total redogörelse 

för regeringens integrationsdiskurs är en omöjlighet då diskursen som sådan är en 

konstruktion. Inte heller kan vi tala om diskursen som helhet då vi bara studerat valda 

dokument. Vad vi gör är dock en bedömning av vad våra valda dokument säger om 

regeringens integrationsdiskurs. Eftersom det är i dessa dokument regeringen redogör för den 

övergripande politiken på området tror vi ändå att det är någorlunda representativt för 

diskursen. 
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3.4 Tillvägagångssätt 

Vi började vår databearbetning med att göra noggranna och upprepade läsningar av det 

empiriska materialet utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. Under läsningarna 

identifierade vi återkommande ord, begrepp och teman som vi också kände igen från 

litteraturgenomgången. Vi använde oss av olika färgpennor för att markera dessa och delade 

således in materialet i olika teman. Vi undersökte också vilka ord som förekom mest frekvent 

med hjälp av datorns sökfunktion. Därefter identifierade vi en samling knuttecken eller så 

kallade nodalpunkter i materialet. Under arbetets gång har vi också gjort mindmaps för att se 

vilka kopplingar som gjordes mellan olika ord. Sedan tittade vi på hur andra närliggande 

begrepp relaterades till nodalpunkterna. Då fann vi att vissa nodalpunkter tillsammans 

utgjorde ekvivalenskedjor. De två ekvivalenskedjor vi fann i integrationsstrategin utgör de två 

mest centrala teman som förekommer i diskursen. I strategin för funktionshinderspolitiken 

fann vi en central ekvivalenskedja. Resultatet tematiserades sedan utifrån ekvivalenskedjorna 

och våra två frågeställningar. Resultatet har delats in i två huvudområden, konstruktionen av 

en invandraridentitet samt konstruktionen av integration. I resultat och analys har vi sedan 

använt oss av strategin för funktionspolitiken som ett analysverktyg där vi jämfört vissa 

aspekter i materialet. Vi har i resultat och analys ställt förekommande resonemang i 

integrationsstrategin mot resonemang i strategin för funktionshinderspolitiken och visat på 

skillnader och likheter. Vi har även systematiskt använt teori och metod som analysverktyg 

samt ställt våra påståenden mot tidigare forskning. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet inom samhällsvetenskapen handlar om huruvida en metod undersöker det den ämnar 

undersöka. Om en studie ska kunna sägas ha hög validitet ska tillvägagångssättet under hela 

forskningsprocessen tydligt redogöras (Kvale & Brinkmann, 2009). Att se på sammanhanget 

är ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid. Påståenden som presenteras ska ge 

diskursen sammanhang. Är det något som inte passar in är det mindre troligt att andra 

kommer acceptera analysen som trovärdig. Validiteten kan också undersökas genom att 

bedöma fruktbarheten i analysen. Detta handlar om hur väl materialet klargörs och förklaras, 

samt förmågan att åstadkomma nya förklaringar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Diskursanalyser syftar till att förstå hur diskurser fungerar i speciella sociala sammanhang 

vilket också innefattar tolkning. Alla tolkningar är dock inte goda tolkningar utan det handlar 

om att motivera sina tolkningar och koppla dem till relevant teori och tidigare forskning för 
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att göra dem legitima (Bergström & Boréus 2005). Under kapitlet tillvägagångssätt har vi 

noggrant förklarat hur vi har gått tillväga i bearbetningen av det empiriska materialet. Vi har 

illustrerat det vi funnit i materialet med citat och beskrivit påståenden för att göra materialet 

rättvisa. Vidare har empirin systematiskt tolkats utifrån teori och metod. Resultat och analys 

har satts i en vidare kontext då vi ställt det mot tidigare forskning. Alla tolkningar är som sagt 

inte lika goda tolkningar. Det vi funnit i empirin stämmer till stor del överens med tidigare 

forskning på området, vilket tyder på tolkningarnas legitimitet. Sammantaget anser vi att 

dessa faktorer bidrar till en hög validitet. Detta till trots vill vi dock påpeka att läsaren i stort 

är utelämnad till våra tolkningar. En forskare kan aldrig frigöra sig från diskurser och när vi 

tolkat resultatet finns den förförståelse vi har med oss i bakgrunden. Syfte och frågeställningar 

har också styrt på vilket sätt vi bearbetat materialet, varför det kan vara svårt att få en 

representativ bild av det empiriska materialet då vissa saker har valts bort.  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet eller rimlighet i forskningsresultaten, det vill säga om 

resultatet kan reproduceras av en annan forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Reliabiliteten kan vara problematisk när det gäller vissa typer av diskursanalyser. 

Kritik har framförts mot att slutsatserna i vissa diskursanalytiska studier är svåra att förstå då 

kopplingen till empirin kan vara svårtydd. Också analysverktygen kan vara svåra att tolka. 

Detta kan dock motverkas genom att noggrant förklara hur man har kommit fram till ett visst 

resultat, då det på det viset blir lättare att nå samma resultat för andra forskare (Bergström & 

Boréus 2005). Vi har noggrant beskrivit analysverktygen vilket gör det lättare att följa med i 

vårt resonemang. Under rubriken tillvägagångssätt har vi också noggrant förklarat hur vi 

bearbetat det empiriska materialet och kommit fram till resultatet. Detta anser vi höjer 

reliabiliteten i vår uppsats.  
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4 Resultat och analys 

Syftet med uppsatsen är att med diskursanalytisk metod beskriva och analysera regeringens 

diskurs kring integrationen av personer med utländsk bakgrund och därmed undersöka vilken 

social verklighet den konstruerar. Strategin för funktionshinderspolitiken har använts som ett 

jämförande metodologiskt redskap i resultat och analys. Vi kommer börja detta kapitel med 

att kortfattat redogöra för den övergripande inriktningen på politiken på respektive område 

och sedan redovisa för de centrala teman, nodalpunkter och ekvivalenskedjor vi funnit i det 

empiriska materialet. Resultat och analys har delats in i två övergripande teman, 

konstruktionen av en invandraridentitet samt konstruktionen av integration som utgör varsitt 

avsnitt. Under dessa två avsnitt kommer resultat och analys sammanflätas.  

Regeringens strategi för integration 

Under denna rubrik kommer vi kortfattat att redogöra för den övergripande inriktningen på 

integrationspolitiken. I skrivelserna Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration (2008) och Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för 

integration (2009) sägs det övergripande målet med politiken vara lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Integrationspolitiken ska fokuseras på följande punkter;  

 Ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända 

 Fler i arbete och fler företagare  

 Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan 

 Bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna 

 En effektiv bekämpning av diskriminering  

 En positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 

 En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald 

Regeringen menar att inriktningar inom integrationspolitiken kan och bör förverkligas inom 

ramen för den generella politik som riktas till hela befolkningen. Integrationspolitiken sägs 

vara sektorsövergripande och ska uppnås inom flera politiska områden. Stort fokus läggs vid 

åtgärder som syftar till att öka utbud och efterfrågan på arbetskraft samt förbättra kvaliteten i 

utbildningssystemet. Eventuella säråtgärder ska baseras på individuella behov och riktade 

insatser till gruppen invandrare ska inte förekomma efter den första tiden i Sverige (Skr. 

2008/09:24; Skr. 2009/10:233). Detta kan förstås i ljuset av den kritik som genomsyrat svensk 
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invandrar – och integrationspolitik där specifika policyprogram för invandrare fungerat 

särskiljande och förstärkt uppdelningen i ”vi och dom” vilket fått stigmatiserande effekter 

(Dahlström, 2004; Brekke & Borchgrenvik, 2007). Integrationspolitiken ska enligt regeringen 

förstås utifrån den övergripande prioritering att ”bryta utanförskapet” där fler ska arbeta och 

därmed få makt över sin egen tillvaro (Skr. 2008/09:24; Skr. 2009/10:233). 

I integrationsskrivelserna är nodalpunkterna invandrare, arbete, arbetslöshet och utanförskap 

samt synonymer till dessa. Dessa utgör tillsammans en ekvivalenskedja. Begreppet invandrare 

och dess synonymer är en nodalpunkt men också en så kallad mästersignifikant, en slags 

identitetens nodalpunkt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Ordet invandrare är det 

begrepp som de andra tecknen i strategin ordnas kring och får sin betydelse genom. 

 

Bilden illustrerar ekvivalenskedjan över regeringens problemformulering 

Ovanstående ekvivalenskedja handlar om den problemformulering regeringen identifierat 

men det finns också en alternativ ekvivalenskedja som handlar om regeringens lösning på 

problemet. Invandrare, utbildning, arbete och egen försörjning är nodalpunkterna i denna 

kedja.                                                

 

 

Bilden illustrerar ekvivalenskedjan över regeringens lösning på problemformuleringen 
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Strategin för funktionshinderpolitiken 

Under denna rubrik kommer vi kortfattat att redogöra för den övergripande inriktningen på 

funktionshinderpolitiken. Huvudinriktningen inom funktionshinderspolitiken anges i 

skrivelsen En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken (2011). Följande punkter 

anges som centrala i politiken;  

 Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning 

 Att skapa förutsättningar för självbestämmande och självständighet 

 Förebygga och bekämpa diskriminering 

En central utgångspunkt i arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning samt konventionen för barns rättigheter. Politiken är tvärsektoriell och 

ska genomföras inom alla samhällsområden. Även den svenska funktionshindersrörelsen har 

haft en viktig roll som opinionsbildare och röstbärare i den politiska processen 

(Socialdepartementet, 2011). 

I strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken utgörs nodalpunkterna av 

tillgänglighet, funktionshinder, delaktighet och personer med funktionsnedsättning.  

Ekvivalenskedjan som vi har identifierat lyder som följer: personer med funktionsnedsättning, 

brister i samhället, undanröja hinder och full delaktighet. Full delaktighet kan även bytas ut 

mot andra liknande ord. Denna ekvivalenskedja får sin betydelse i förhållande till begreppet 

funktionshinder, vilket kan läsas som en mästersignifikant. Kedjan innehåller både 

problemformulering och den tänkta lösningen.  

 

Bilden illustrerar ekvivalenskedjan över regeringens funktionshinderspolitik 

4.1 Konstruktionen av en invandraridentitet 

I detta avsnitt kommer vi först att diskutera hur regeringen förhåller sig till begreppet och 

gruppen ”invandrare”. Sedan kommer vi att diskutera de två centrala teman vi funnit i 

regeringens konstruktion av en invandraridentitet. Dessa kan beskrivas som problemdiskursen 
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och nyttodiskursen. Å ena sidan knyts invandrare till en mängd problem och nämns frekvent i 

anslutning till arbetslöshet, dålig utbildning, utanförskap, boendesegregation och 

bidragsberoende vilket konstituerar invandrare som en problematisk grupp i samhället. Å 

andra sidan finns ett nyttoperspektiv där det talas om att samhället måste ta vara på 

invandrares samhällsekonomiska potential, kompetens och färdigheter. Det kan jämföras med 

att det i strategin för funktionshinderspolitiken också finns inslag av nyttodiskursen men 

framförallt genomsyras den av en rättighetsdiskurs där personer med funktionsnedsättning ska 

ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar bli fullt delaktiga på livets alla områden.  

4.1.1 ”Invandraren” 

Regeringen förhåller sig något inkonsekvent till olika begrepp gällande individerna som 

omnämns i integrationsstrategin. Det talas om invandrare, utrikes födda, nyanlända, 

anhöriginvandrare, skyddsbehövande, flyktingar eller personer med utländsk bakgrund på ett 

inkonsekvent sätt och utan närmare definition. Inkonsekvensen kan delvis förklaras med 

vilken statistik som finns att tillgå på området, men begreppen blandas utan logik. Det enda 

begrepp som definieras är personer med utländsk bakgrund där definitionen formuleras på 

detta vis: personer födda utomlands, med två föräldrar födda utomlands och personer av okänt 

födelseland (Skr. 2008/09:24, s. 11). Första gången ett subjekt nämns i texten är när det talas 

om den generella inriktningen på politiken och att ”säråtgärder som riktas till invandrare som 

grupp ska inte förekomma efter den första tiden i Sverige” (Skr. 2008/09:24, s. 6). Utifrån 

citatet tycks det som att ordet ”invandrare” utgör ett samlingsnamn för målgruppen. 

Begreppet ”invandrare” definieras inte närmare men används till stor del synonymt med 

“utrikes född”. Om begreppet är synonymt med “utrikes född” blir det dock svårt att förstå 

innebörden av återkommande uttryck som ”invandrartäta skolor”, ”invandrartäta 

bostadsområden”,” invandrarbakgrund” eller ”synliga invandrargrupper” (Skr. 2008/09:24; 

Skr. 2009/10:233). Detta är en indikation på att begreppet inte bara kopplas till huruvida 

personer är födda i ett annat land eller inte. Vidare tenderar invandrarskapet att vara livslångt 

då människor som bott i Sverige mer än tjugo år fortfarande benämns som invandrare 

(2009/10:233). Användningen av begreppet invandrare har varit omdiskuterat då det ansetts 

utpekande och särskiljande. T.ex. övergavs begreppet invandrare inom politiken på 1990-talet 

till förmån för utlandsfödda eller invandrade vilket ansågs mindre belastat (Borevi, 2002). 

Nuvarande regering verkar dock förhålla sig oproblematiskt till användandet av termen. 
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I integrationsstrategin behandlas invandrare nästintill genomgående som en homogen grupp. I 

diskussionen kring invandrares position på arbetsmarknaden påpekas det dock att gruppen har 

inbördes variationer. De som identifieras stå längst ifrån arbetsmarknaden är nyanlända, 

personer med kort utbildning, utomeuropeiska personer och kvinnor (Skr. 2008/09:24 s. 31). 

Att regeringen emellanåt beskriver gruppen som heterogen får marginell verkan då gruppen i 

stort beskrivs som enhetlig. I strategin för funktionshinderspolitiken utgör personer med 

funktionsnedsättning också en kategori men där understryks det att politiken ska utgå från att 

gruppen är heterogen. 

I uppföljningen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (Skr. 2009/10:166) tydliggjorde 

regeringen att det framtida arbetet i högre utsträckning bör utgå från att personer med funktionsnedsättning är 

flickor, pojkar, kvinnor och män i olika åldrar samt att variationen av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck inte skiljer sig från den variation 

som återfinns i hela befolkningen. Därför är det viktigt att i utformningen av insatser för det breda perspektivet 

av förutsättningar, behov och kulturell bakgrund tänks in från början liksom i uppföljningen av 

funktionshinderspolitiken (Socialdepartementet, 2011, s. 10). 

Utifrån citatet tycks det viktigt att markera att personer med funktionsnedsättning inte ska ses 

som en homogen grupp och inte heller som en grupp skild från befolkningen i övrigt. Detta 

görs som sagt inte i integrationsstrategin gällande gruppen utlandsfödda. Invandrare 

behandlas alltså i stort som en homogen grupp men också som en grupp särskild från 

majoriteten. Under rubriken Ökande mångfald talas det om att en stor del av befolkningen 

utgörs av ”invandrare och deras barn” (Skr. 2008/09:24 s. 31). Det nämns att många religiösa, 

språkliga och etniska minoritetsgrupper kommer att fortsätta växa framöver vilket i sin tur kan 

medföra konfliktsituationer i mötet mellan olika värderingssystem (Skr. 2008/09:24). Att 

samhället blir mer diversifierat framställs som ett potentiellt hot mot ordningen. Det antyds 

också som att det är i mötet mellan minoritetsgrupper och majoritetsgruppen där potentiella 

konflikter kan uppstå. Resonemanget uttrycker dels en föreställning om kulturell olikhet och 

dels döljer det att också majoritetssamhället kan vara ojämlikt och konfliktfyllt. 

4.1.2 Problemdiskursen 

Lika och olika 

I kapitlet Nuläget beskrivs utrikes föddas situation på ett antal samhällsområden, t.ex. 

arbetsmarknad, utbildning, hälsa, boende och trygghet. Omfattande statistik vittnar om 

skillnader i levnadsförhållanden mellan utrikes och inrikes födda. Utrikes födda sägs prestera 
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sämre i skolan, de har generellt lägre utbildning, är arbetslösa i större utsträckning, har sämre 

hälsa och bor i segregerade och utsatta bostadsområden. Förklaringen till skillnaderna i 

livskvalitet förklaras nästan genomgående med utbildningsnivå, position på arbetsmarknaden 

samt socioekonomisk bakgrund (Skr. 2008/09:24). Det är den socioekonomiska bakgrunden 

som sägs utgöra problemet men regeringen använder ändå uppdelningen inrikes född/svensk 

och utrikes född/invandrare, vilket tyder på att den utländska bakgrunden tillmäts en 

betydelse. Det torde vara irrelevant huruvida en person är invandrare eller ej om det är den 

socioekonomiska bakgrunden som utgör problemet. I jämförelse med strategin för 

funktionshinderspolitiken kontrasteras personer med funktionsnedsättning inte mot någon 

annan grupp någonstans i strategin. 

Tecknet invandrare utgör, som tidigare nämnts, en mästersignifikant i regeringens 

integrationsstrategi. Genom att titta på hur andra tecken knyts till mästersignifikanten kan 

man se hur identiteter konstrueras. Hur en identitet representeras inom en diskurs påverkar 

både den egna självbilden och andras bilder av gruppen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Genom att upprepade gånger koppla invandrare till en mängd problem skapas således en 

negativ förförståelse av gruppen. Invandrare framställs som underordnade i relation till en 

svensk identitet inom diskursen. Att ständigt få höra att man tillhör en problemtyngd kategori 

påverkar såväl den egna självbilden som det egna handlingsutrymmet. Då diskursiva 

framställningar handlar om reducering av möjligheter reduceras invandrare till en 

problemfylld kategori vilket också innebär en uteslutning av andra möjliga sätt att förstå 

gruppen. 

Såväl skillnaderna i livskvalitet som de socioekonomiska skillnaderna anses i 

integrationsstrategin kunna åtgärdas med utbildning, språkkunskaper och arbete. Dessa 

faktorer kan kopplas till det som Dahlstedt (2009) kallar anställningsbarhet. Faktorerna tycks i 

integrationsstrategin syfta till att uppnå målet om egen försörjning (Skr. 2008/09:24). Genom 

att koppla socioekonomisk bakgrund till anställningsbarhet antyds det att individer själva bär 

ansvaret för sina sämre levnadsförhållanden. Detta kan i förlängningen innebära att sociala 

problem som t.ex. fattigdom görs till en fråga om individers brister. Detta går i linje med 

Schierups (2006) resonemang kring social exkludering där han menar att det finns en risk att 

fattigdom i förlängningen kan komma att associeras med de exkluderades bristande moral 

(Schierup, 2006). Vad som identifieras som problem ser olika ut i integrationsstrategin 

respektive strategin för funktionshinderspolitiken. I integrationsstrategin är det i huvudsak 

individers eget ansvar att skaffa sig kompetens och på så sätt anskaffa sig bättre livskvalitet. I 
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strategin för funktionshinderspolitiken är det brister i samhället och strukturella faktorer som 

diskriminering, hinder i omgivningen och brist på tillgänglighet som ska åtgärdas för att 

personer med funktionsnedsättning ska få bättre livskvalitet. Genom att ställa 

funktionshinderspolitiken mot integrationspolitiken framträder här alternativa sätt att utforma 

integrationspolitiken på. Problemformulering, lösning och mål skulle kunna se annorlunda ut 

men då diskurser innebär en reducering av möjligheter är regeringens integrationsdiskurs 

också en reducering av möjliga sätt att formulera politiken på. 

Utanförskapet 

Utanförskapet utgör en nodalpunkt i det empiriska materialet och är ett centralt tema i 

regeringens integrationspolitik. Som vi påpekat tidigare utgör invandrare, arbetslöshet och 

utanförskap en framträdande ekvivalenskedja i regeringens integrationsstrategi. 

 

Bilden illustrerar ekvivalenskedjan över regeringens problemformulering 

Vi ska nu titta närmare på hur denna ekvivalenskedja kan förstås. Regeringens fokus under 

mandatperioden är som tidigare nämnts att bryta utanförskapet: 

Regeringens övergripande prioritering under mandatperioden är att bryta utanförskapet. Ambitionen är att fler 

ska få ett arbete, fler företagare ska vilja skapa jobb, enskilda och familjer ska få mer makt över sin egen tillvaro 

och möjligheten att skaffa sig kunskap ska komma fler till del. Integrationspolitiken ska ses i detta sammanhang 

(Skr. 2008/09:24, s. 6). 

I citatet görs en koppling mellan utanförskap, arbete och makt över tillvaron. Att vara utan 

arbete är således att vara i ett utanförskap men också att vara maktlös inför sitt eget liv. 

Gränsen mellan utanför och innanför kan således hävdas gå vid arbete och utanförskapet kan 

enligt denna artikulation förstås som synonymt med arbetslöshet. I jämförelse med 

regeringens strategi för funktionshinderspolitiken är det dock inte helt klart om arbetslöshet 

kan likställas med utanförskap och de faktorer som kopplas till utanförskapet. Den typen av 

resonemang som framträder i integrationsstrategin finns inte gällande gruppen personer med 

funktionsnedsättning. Där talas det varken om utanförskap eller maktlöshet i diskussionen 

kring arbetslöshet. Också regeringens övergripande prioritering att ”bryta utanförskapet” 
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artikuleras på ett annat sätt i strategin för funktionshinderspolitiken där det står att 

”bekämpningen av arbetslösheten är regeringens viktigaste fråga” (Socialdepartementet, 

2011, s 14). 

På ett flertal ställen i integrationsstrategin talas det om utanförskapet som potentiellt livslångt, 

djupt och genrationsöverskridande. Den typen av resonemang är tydligast i diskussionen kring 

barn och unga: 

Bland de cirka 50 000 ungdomar som varken studerar eller arbetar är ungdomar med utomeuropeisk bakgrund 

och låg utbildning överrepresenterade. Många riskerar i förlängningen att bli vuxna i ett djupt och långvarigt 

utanförskap (Skr. 2008/09:24, s.32). 

Också i diskussionen kring utbildningsväsendet påpekas det att utanförskapet kan komma att 

ärvas mellan generationer. En skola av hög kvalitet sägs i strategin utgöra en hörnsten i 

svensk integrationspolitik och likvärdiga villkor för alla elever är “en förutsättning för att 

hindra utanförskapet att fortplanta sig över generationerna” (Skr. 2009/10:233, s. 7 - 8). 

Ingenstans i strategin för funktionshinderspolitiken talas det om att arbetslösheten riskerar att 

fortplanta sig över generationerna eller att den riskerar att bli både djup och livslång. Att 

utanförskapet inte knyts till personer med funktionsnedsättning tyder på att utanförskapet 

konnoteras till invandrare som grupp. Detta går i linje med Davidssons (2010) resonemang då 

han menar att utanförskapet konstruerar föreställningar om kulturell olikhet och en 

uppdelning i ett “vi” och ett “dom” (Davidsson, 2010). 

Utanförskap och bidragsberoende 

Utanförskapet utgör som sagt ett knuttecken som kopplas till invandrare och arbetslöshet men 

också till att vara hänvisad till försörjningsstöd som vi nu kommer att diskutera. I 

integrationsstrategin står det att läsa att hushåll med utländsk bakgrund i snitt har sämre 

inkomster än hushåll med svensk bakgrund. Familjer med utländsk bakgrund uppbär i större 

utsträckning också försörjningsstöd (Skr. 2008/09:24). På ett flertal ställen i 

integrationsstrategin görs det explicita kopplingar mellan bidragsberoende och etnicitet. 

Beroendet av bidrag antas också ”smitta” mellan olika invandrargrupper: 

Risken för socialbidragsberoende bland invandrare samvarierar med andelen bidragsberoende bland landsmän 

som bor i samma bostadsområde; om många i den egna etniska gruppen som bor i ett område får socialbidrag 

ökar risken att en nyinflyttad individ tillhörande samma grupp också kommer att göra detta (Skr. 2008/09:24, 

s.16). 
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Genom att tala om ett beroende åsyftas någonting en person av olika anledningar inte kan 

sluta med utan att må fysiskt eller psykiskt dåligt av. I diskussionen kring beroende finns 

också en antydan om ett missbruk vilket kan relateras till idéer om brist på självkontroll och 

disciplin samt passivitet. I citatet ovan framstår det nästan som att det är etniciteten som avgör 

huruvida människor blir bidragstagare eller ej. 

En särskilt uppmärksammad grupp i utanförskapsstatistiken är Unga i utanförskap. Det är 

ungdomar som varken studerar eller arbetar och därmed sägs befinna sig i ett utanförskap. I 

gruppen unga utanför är utlandsfödda ungdomar överrepresenterade. De sägs också vara 

”beroende av bidrag” i högre utsträckning än andra grupper i befolkningen (Skr. 2008/09:24, 

s. 12). Motsvarande kapitel om arbetslösa ungdomar i funktionshindersstrategin heter Fler 

unga måste få jobb eller utbildning. Där talas det varken om utanförskap eller 

bidragsberoende utan om att ansträngningar måste göras för att unga med 

funktionsnedsättning ska få ett arbete, samt ska ges chans till arbetslivserfarenhet genom 

feriearbete (Socialdepartementet, 2011). Ingenstans i funktionshindersstrategin görs 

kopplingar till bidragsberoende trots att många i den gruppen också uppbär olika typer av 

bidrag. Att benämnas som bidragsberoende eller potentiellt bidragsberoende skapar således en 

identitet som konnoteras med en mängd negativa egenskaper. Att detta knyts till invandrare 

som grupp leder till ett utpekande och stigmatiserande av invandrare. Davidsson (2010) menar 

att användningen av ordet bidragsberoende framställer individer som uppbär bidrag i mer 

negativ dager än det mer neutrala ordet bidragstagare (Davidsson, 2010). 

Utanförskapet finns där men inte här 

Utanförskapet går vidare att placera på en specifik geografisk plats. I integrationsstrategin 

nämns förorter som Rinkeby och Rosengård som speciellt utsatta med utbrett utanförskap 

(Skr. 2009/10:233). Kännetecknade för dessa bostadsområden sägs vara hög andel invandrare, 

social och ekonomisk utsatthet, brottslighet och otrygghet. Det är i utanförskapsområdena 

som problemen förläggs. Genom att tala om ett utanförskap talas det också om vad ett 

utanförskap inte är, det vill säga ett innanförskap. Genom att placera samhällsproblem i ett 

utanförskapsområde på en specifik geografisk plats framstår det som att problemen inte tycks 

vara något som angår majoritetssamhället. Dahlstedt (2009) menar att uppdelningen av 

samhället i ett innanför och ett utanför framställer dessa som enhetliga kollektiv där den 

exkluderade majoriteten står utanför samhället. Samtidigt framstår samhället som konfliktfritt 

och harmoniskt, medan ojämlikhet, fattigdom och konflikter tycks vara företeelser vid sidan 
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av samhället (Dahlstedt, 2009). Littmarck (2009) är inne på samma spår och menar att 

uppdelningen också skapar en skillnad mellan dem som definieras befinna sig i ett 

utanförskap och dem som inte gör det, mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar och 

mellan utrikes och inrikes födda (Littmarck, 2009). 

I integrationsstrategin framstår det som att ett segregerat bostadsområde är synonymt med ett 

invandrartätt bostadsområde. 

Boendesegregation leder ofta till skolsegregation. Invandrartäta bostadsområden medför ofta invandrartäta 

skolor. Forskning har visat att elever som går i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund tenderar att 

prestera sämre än vad de skulle göra om de gick i skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund. Skillnader 

i socioekonomisk bakgrund och i andelen sent anlända elever förklarar till stor del skillnaderna i betygsresultat 

(Skr. 2008/09:24, s. 18). 

Som vi påpekat tidigare görs också här en uppdelning mellan invandrare och infödda där den 

utländska bakgrunden görs relevant trots att den socioekonomiska bakgrunden sägs vara en 

förklaringsfaktor. Liksom många andra problem i integrationsstrategin hänvisas det till 

skillnader i sysselsättning, inkomst och socioekonomisk bakgrund som förklaring till 

bostadssegregering och att många människor i utanförskap samlas på samma plats. 

Regeringen menar att integrationspolitiken bör bidra till hanteringen av de problem som 

uppstår då många människor i utanförskap samlas på samma plats (Skr. 2008/09:24). Det 

finns således vissa problem förbundna med bostadssegregering men bostadssegregeringen 

sägs ändå inte vara ett problem i sig. Det tycks som att regeringen har en ambivalent hållning 

i frågan då det förs fram argument som visar på både positiva och negativa effekter av 

ekonomisk och etnisk segregering. ”Vissa forskare varnar för betydande effekter, medan 

andra menar att effekterna är små eller till och med i vissa avseenden positiva” (Skr. 

2009/10:233, s. 9). I integrationsstrategin artikuleras boendesegregation inte som ett 

relationellt problem som berör majoritetsbefolkningen. Att det finns områden med 

övervägande del svenskar som bor åtskilt från andra befolkningsgrupper problematiseras inte. 

Bostadssegregering görs till en fråga som endast angår invandrare eller ”de andra”. 

Att bo i ett segregerat område förknippas i integrationsstrategin med olika risker. Som vi såg i 

citatet i början av kapitlet sägs alla barn prestera sämre om de går i en invandrartät skola. En 

annan risk som tas upp är att barn som växer upp i områden där många är arbetslösa kan 

komma att anamma samma mönster vilket i förlängningen kan få destruktiva konsekvenser 

(Skr. 2008/09:24). 
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Om en individ inte kan förvänta sig någon större avkastning på utbildning, arbete eller annan 

kompetensutveckling, kan det också te sig mer attraktivt att i stället satsa på social gemenskap med andra i 

liknande situation. Därvid kan motsättningar uppstå mellan att investera i humankapital och att bygga socialt 

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

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

”bidragstagarmentalitet” och eventuellt politisk radikalisering (Skr. 2008/09:24, s.16). 

Utifrån citatet utmålas social gemenskap som något negativt som också står i motsättning till 

att investera i humankapital. Vidare framstår det också som att individer tillhörande en 

minoritetsgrupp i förlängningen är mer benägna att utveckla en destruktiv livsstil. Varför detta 

skulle gälla individer i minoritetsgrupper i högre utsträckning är oklart. I citatet finns också en 

värdering av hur en god samhällsmedborgare förväntas vara. Att isolera sig från samhället 

eller leva på bidrag anses inte vara förenligt med föreställningar kring den goda medborgaren. 

Detta stämmer väl överens med Dahlstedts (2009) resonemang om att det finns en 

föreställning om att de exkluderade ska utveckla en avvikande moral och livsstil som på sikt 

utgör ett hot mot gemenskapen i samhället (Dahlstedt, 2009). 

4.1.3 Nyttodiskursen 

En outnyttjad resurs 

I regeringens integrationsdiskurs finns som sagt två centrala teman i konstruktionen av en 

invandraridentitet. Dels problemdiskursen som beskrivits ovan och dels nyttodiskursen som 

kommer beskrivas i följande avsnitt. Regeringen menar att ”integrationspolitiken bör bidra till 

samhällets förmåga att ta till vara och dra nytta av en hög invandring” (Skr. 2008/09:24). I 

strategin går det att utläsa två huvudsakliga syften med regeringens ambition ”att bryta 

utanförskapet”. Å ena sidan handlar det om individuella mänskliga vinster i form av 

egenförsörjning och egenmakt vilket följs av bättre levnadsförhållanden på flera områden. Å 

andra sidan finns argument för att bryta utanförskapet utifrån samhällsekonomiska vinster. 

Huvudinriktningen för regeringens integrationspolitik under mandatperioden är att bryta utanförskapet på 

arbetsmarknaden, så att den samhällsekonomiska potentialen hos den utrikes födda arbetskraften tas tillvara (Skr. 

2008/09:24, s. 43). 

Också funktionshindersdiskursen har inslag av nyttoperspektivet där utgångspunkten för 

regeringens politik är ”att alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tillvaratas”. Det 

påpekas också vidare att alla människor ska ges rätten att arbeta utifrån sina förutsättningar 

och förmågor och att hinder på arbetsmarknaden ska undanröjas (Socialdepartementet, 2011, 
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s. 14). I integrationsstrategin talas det inte om att människor har olika förutsättningar och 

förmågor utan det framstår snarare som att alla ska göras anställningsbara i syfte att få egen 

försörjning. För att invandrare ska kunna bidra till tillväxten krävs det att de kan omsätta sitt 

humankapital i inkomster står det att läsa i integrationsstrategin (Skr. 2009/10:233). I strategin 

för funktionshinderspolitiken verkar arbete ha en funktion bortom samhällsekonomin och den 

egna försörjningen, till skillnad från resonemanget i integrationsstrategin. 

Integrationsstrategin genomsyras av ett ekonomiskt språkbruk och samhällsekonomiska 

argument för sysselsättning. Invandrare diskuteras i termer av outnyttjat arbetskraftsutbud 

eller outnyttjad arbetskraftspotential. Att fler invandrare kommer i arbete och att nyanländas 

arbetsmarknadsinträde sker fortare ”ger omgående positiva effekter för antalet arbetstimmar 

och försörjningskvoten” (Skr. 2008/09:24, s. 43). Regeringen menar att om alla invandrare 

som stod till arbetsmarknadens förfogande skulle få ett arbete skulle Sveriges BNP höjas med 

cirka en procent. ”En invandrare som går från arbetslöshet till arbete medför både ökade 

offentliga intäkter och minskade utgifter” (Skr. 2008/09:24, s. 27). I strategin för 

funktionshinderspolitiken talas det inte om personer i dessa ordalag. Ingenstans sägs det att 

personer med funktionsnedsättning bör arbeta för att bidra till samhällets ekonomiska tillväxt. 

Som tidigare konstaterats handlar integrationspolitiken i mångt och mycket om att göra 

personer med utländsk bakgrund anställningsbara och ekonomsikt oberoende. Detta för att 

motverka passivitet och bidragsberoende men också för att bidra till tillväxten i samhället. 

Integration blir till en fråga om resurser som kan gagna den svenska ekonomin och 

utvecklingen i samhället och invandrare reduceras till redskap för samhället att nyttja och ta 

till vara. Att tala om personer med funktionsnedsättning i den typen av termer framstår som 

svårtänkbart. Nyttoperspektivet går att härleda till Dahlstedts diskussion kring den goda 

medborgaren och politikens förskjutning från welfare mot workfare (Dahlstedt, 2009). En god 

medborgare förväntas bidra till samhällets resurser vilket gör det mer stigmatiserande att stå 

utan arbete. Den som står utanför antas vilja göra sig anställningsbar och anpassningsbar för 

att inkluderas (Dahlstedt, 2009). 

4.2 Konstruktionen av integration 

I detta kapitel ska vi titta närmare på vad som knyts till integration och hur begreppet 

konstrueras i regeringens integrationsstrategi, vilket vi kommer att jämföra med 
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funktionshinderspolitiken. Vi kommer också titta närmare på hur skillnader mellan 

strategierna kan förstås. 

Begreppet integration kan ses som en flytande signifikant, alltså ett ord som förekommer i 

flera olika diskurser vilka alla kämpar om att fixera betydelsen av begreppet (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). I sin integrationsstrategi strävar regeringen efter att försöka 

fastställa vad integration innebär och vad integrationspolitik bör innehålla. Regeringens 

problemlösning vad gäller integration kan illustreras med ekvivalenskedjan invandrare, 

arbete, utbildning, egen försörjning. Denna kedja är central för att förstå hur integration 

konstrueras i regeringens integrationsdiskurs. Målet med politiken är att invandrare ska få en 

egen försörjning. Vad gäller funktionshindrade ryms problem och lösning i samma 

ekvivalenskedja. Nodalpunkterna är: personer med funktionsnedsättning, brister i samhället, 

undanröja hinder på olika områden vilket kommer leda till full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Vi ska nu titta närmare på regeringens resonemang bakom dessa 

ekvivalenskedjor.  

 

 

Bilden illustrerar ekvivalenskedjan över regeringens lösning på problemformuleringen 

 

 

Bilden illustrerar ekvivalenskedjan över problemformulering och lösning för funktionshinderspolitiken 

Under rubriken Fokus på det väsentliga skriver regeringen att arbete, utbildning och 

språkkunskaper är påverkansfaktorer som påverkar andra områden som hälsa, segregation, 

demokratisk delaktighet och förutsättningar för en rik fritid och deltagande i kulturlivet (Skr. 
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2009/10:233, s. 6). “Att förändra påverkansfaktorerna snarare än symtomen är ett centralt 

element i en effektiv kunskapsbaserad integrationspolitik” (Skr. 2009/10:233, s. 6). Arbete, 

utbildning och språkkunskaper görs således till det väsentliga som bör vara föremål för 

åtgärder i en effektiv integrationspolitik. Demokratisk delaktighet, hälsa, segregation, 

utsatthet för brott samt förutsättningar för en rik fritid och deltagande i kulturlivet benämns 

med epitetet symtom och görs oväsentligt. Åtgärder gällande dessa symtom görs till något 

annat än integrationsfrågor. Det blir därmed illegitimt att föra upp dessa på agendan. 

Integration knyts således till arbete, men också till utbildning. Det framstår i 

integrationsstrategin som att insatserna vad gäller utbildning och språkkunskaper i 

förlängningen syftar till att göra människor anställningsbara. Utbildning och språkkunskaper 

är alltså underordnat arbete. De utgör faktorer som kan vara ett medel för att få ett arbete, 

vilket anses leda till integration.  

Regeringen hävdar i integrationsstrategin att integrationspolitikens mål i första hand ska 

uppnås genom generella insatser riktade till hela befolkningen. Vi vill påpeka att regeringen 

oftast talar om just integrationspolitik och tycks undvika ordet integration. Det resoneras dock 

kring olika integrationsproblem, vilket vi återkommer till i nästa avsnitt. ”Att bryta 

utanförskapet” beskriver regeringen som sin övergripande prioritering under mandatperioden 

och uttrycker att integrationspolitiken bör ses i detta sammanhang. Den generella inriktningen 

handlar om att förändra arbetsmarknaden och att stärka arbetstagarnas kompetens genom 

olika form av utbildning (Skr. 2008/09:24). Integration knyts således också till 

arbetsmarknadens mekanismer. Integration och begreppet utanförskap tycks också intimt 

sammanlänkade.  

På många ställen i integrationsstrategin framstår det som att integration i det närmaste är 

synonymt med arbete. Samtidigt hävdar regeringen att ”arbete inte är detsamma som 

integration” (Skr. 2008/09:24, s. 43). Arbete och egna inkomster sägs dock till stor del kunna 

lösa ”de så kallade integrationsproblemen” (Skr. 2008/09:24, s. 43).  

Regeringen sätter arbete och egna inkomster i relation till boendestandard, fysisk och psykisk 

hälsa, demokratisk delaktighet och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter (Skr. 2008/09:24, 

s. 43). Vidare säger regeringen: 

Som analysen av utanförskapets konsekvenser i avsnitt 3 visar, finns också mycket betydande 

samhällsekonomiska vinster att göra genom ökat arbetskraftsdeltagande bland invandrare. Därför är 

huvudinriktningen för regeringens integrationspolitik under mandatperioden att bryta utanförskapet på 
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arbetsmarknaden, så att den samhällsekonomiska potentialen hos den utrikes födda arbetskraften tas tillvara. 

Regeringens insatser för integration bör bidra till att personer som är anställningsbara blir anställda eller startar 

eget och därmed klarar sin egen försörjning. Personer som inte är omedelbart anställningsbara bör få stöd att bli 

det (Skr.2008/09:24, s. 43). 

 Detta citat illustrerar själva kärnan i integrationspolitiken. Integrationspolitikens fokus är 

arbete. Det finns ett utanförskap som regeringen vill ta itu med. Detta utanförskap finns i 

första hand på arbetsmarknaden och därför bör den förändras så att människors 

samhällsekonomiska potential kan frigöras. Här antyds att det finns en skyldighet att arbeta 

förutsatt att man är anställningsbar. Integrationspolitik tycks handla om att förmå 

anställningsbara människor att bli anställda eller starta eget. Detta för att uppnå målet med 

integrationspolitiken: att få en egen försörjning. Personer som inte är anställningsbara ska 

förmås att bli det, (genom utbildningsinsatser och språkträning). Ekonomiska incitament ska 

medverka till att det ska löna sig att arbeta. Inriktning motiveras med att det finns stora 

samhällsekonomiska vinster att hämta. Denna inriktning på politiken stämmer också överens 

med det workfare-ideal Dahlstedt (2009) beskriver.    

Regeringen motiverar delvis sin huvudinriktning för integrationspolitiken; att bryta 

utanförskapet, med att det finns samhällsekonomiska vinster att göra. Som Beckman (2011) 

påpekar gör dock inte den eventuella ekonomiska vinsten för samhället människor mer 

integrerade med varandra. Politiken motiveras således inte med att den ska leda till att 

människor ska bli integrerade med varandra. Det är istället effekten av arbete som är intressant 

(Beckman, 2011). Denna effekt är alltså en betydande samhällsekonomisk vinst samt det som 

arbete i förlängningen sägs leda till: demokratisk delaktighet, bättre boendestandard, 

deltagande i kulturlivet och bättre hälsa. Detta står i kontrast till vad regeringen kopplar ihop 

med att vara hänvisad till bidrag: beroende, destruktivitet och passivitet, vilket även sägs 

medföra höga kostnader för såväl den offentliga sektorn som för individer (Skr. 2008/09:24, s. 

19). Som Beckman (2011) påpekar är ”integration” ofrånkomligen ett normativt begrepp som 

fylls med föreställningar om vad en god medborgare anses vara, vilket kan kopplas till idén 

om oberoende. I integrationsstrategin tycks arbete vara ett medel för att uppnå målet om egen 

försörjning och oberoende. En oberoende medborgare antas delta i samhället på olika sätt och 

inte ekonomiskt ligga samhället till last utan klara sin egen försörjning.  

Samhällsekonomiska argument för integreringen på arbetsmarknaden syns inte till i 

funktionshinderstrategin. Generella insatser som ska förbättra arbetsmarknaden och stärkt 

utbildning förs fram även här, men i betydligt mindre utsträckning och det motiveras inte med 
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samhällsekonomiska vinster. I funktionshinderstrategin ligger inte fokus på arbete utan att ur 

olika aspekter göra samhället tillgängligt för funktionshindrade. Det är alltså snarare 

samhällets brister som är fokus i funktionshinderstrategin. Arbetets funktion tycks i 

funktionshinderstrategin inte heller vara att människor ska klara sin egen försörjning och att 

det ska leda till demokratisk delaktighet, bättre boendestandard, bättre hälsa och deltagande i 

kulturlivet, som i integrationsstrategin. Andra områden än arbete, som exempelvis hälsa 

angrips istället var för sig och tycks vara lika viktiga. De tycks utgöra delmål i att göra 

personer med funktionsnedsättning fullt delaktiga och det verkar snarare finnas ett egenvärde 

i att arbeta och utbilda sig. Regeringen påpekar dock att ”kompetens och vilja att arbeta ska 

tillvaratas” och att funktionshindrade utgör en resurs inför kommande demografiska 

förändringar (Socialdepartementet, 2011, s. 14). Detta går i linje med resonemanget i 

integrationsstrategin. Däremot talas i funktionshinderstrategin om viljan att arbeta, att 

samhället behöver anpassas till de funktionshindrade i form av bättre tillgänglighet och att 

diskriminering måste bekämpas (Socialdepartementet, 2011).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att integration i första hand knyts till arbete, men även 

till utbildning och egen försörjning. Dessa faktorer utgör nodalpunkter som tillsammans 

bildar en ekvivalenskedja i integrationsstrategin och illustrerar den lösning regeringen 

presenterar. Invandrare som inte arbetar ska göras anställningsbara så att de får ett arbete som 

ger egen försörjning, vilket är målet med integrationspolitiken. Satsningarna på utbildning 

syftar till att göra människor anställningsbara. Individen förväntas förbättra sin kompetens via 

olika former av utbildning, validering av utländsk examen, språkutbildning och så vidare. 

Arbete och egen försörjning antas också ge goda bieffekter, som exempelvis bättre hälsa och 

demokratisk delaktighet. Politiken motiveras med att den ska ge både stora 

samhällsekonomiska och individuella vinster. Integration knyts också till arbetsmarknaden 

mekanismer. Politikens inriktning går i linje med utvecklingen mot workfare, vilket vi 

återkommer till längre fram (Dahlstedt, 2009). 

Integration tycks även intimt sammanlänkat med begrepp som utanförskap och arbetslöshet. 

Utanförskap sätts i relation till arbetslöshet, men också till en mängd andra faktorer som vi 

sett i tidigare kapitel. Kopplingen mellan integration, utanförskap och arbetslöshet tycks vara 

något som särskilt gäller integrationen av invandrare då begreppet utanförskap inte tycks gälla 

funktionshindrade.  
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Detta kan jämföras med funktionshinderpolitikens nodalpunkter. Följande nodalpunkter bildar 

en ekvivalenskedja: brister i samhället ska avhjälpas genom att undanröja hinder på olika 

områden vilket ska leda till målet full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning kan läsas som en mästersignifikant i 

funktionshinderpolitiken. En viktig skillnad mot integrationspolitiken är att denna 

ekvivalenskedja följer en annan logik. Här ryms problem och lösning i samma 

ekvivalenskedja. Problem placeras i samhället, liksom lösningen; att undanröja olika typer av 

hinder i samhället, till skillnad mot integrationspolitiken där problem placeras hos individen 

och i tillståndet utanförskap. Målen skiljer sig också: full delaktighet respektive egen 

försörjning. Egen försörjning antas kunna ha goda bieffekter, som kan jämföras med full 

delaktighet, men de utgör inte mål i sig. 

4.2.1 Integrationsproblem och socioekonomiska skillnader  

För att ta reda på vad regeringen lägger i begreppet integration ska vi i detta avsnitt titta 

närmare på regeringens resonemang kring vad som ingår i definitionen av ett 

integrationsproblem. 

Arbetslösheten är i grunden inte integrationsproblem. Det är i första hand ett arbetsmarknads- och 

utbildningsproblem. Ingen integrationsåtgärd kan ersätta en väl fungerande arbetsmarknad. Den viktigaste åtgärd 

som en regering kan göra för integration är att verka för goda villkor för att anställa, driva företag och ta de 

arbeten som erbjuds (Skr. 2009/10:233, s. 7). 

Problemet sägs alltså vara att arbetsmarknaden är bristfällig och att människor inte fått en 

tillräckligt bra utbildning. Det tycks här också vara ett integrationsproblem att personer med 

utländsk bakgrund inte tar givna arbetstillfällen. Detta synsätt finns inte i 

funktionshinderstrategin.  

Som vi sett i ett tidigare kapitel anges i integrationsstrategin socioekonomisk bakgrund ofta 

som förklaring till skillnader i levnadsförhållanden mellan svenskar och personer med 

utländsk bakgrund. Regeringen hävdar att de betydande skillnader i skolresultat som påvisas 

mellan inrikes och utrikes födda, beror på socioekonomiska skillnader. Detta menar 

regeringen, är inte ”ett integrationsproblem utan ett generellt kvalitets- och 

likvärdighetsproblem” i skolan som inte förmår kompensera för föräldrars skilda 

förutsättningar (Skr. 2008/09:24, s. 48). Det är två typer av skillnader regeringen talar om här. 

Skillnad i skolresultat och socioekonomiska skillnader. Resultatskillnaden förklaras med 
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skillnaden i socioekonomisk bakgrund. Men resultatskillnaden sägs också bero på svagt 

föräldrastöd, föräldrarnas utbildningsnivå och position på arbetsmarknaden. Regeringen 

menar att en skolreform som ska höja kvalitén i skolan för alla barn är den viktigaste 

integrationsinsatsen för ändamålet (Skr. 2009/10:24, s. 23 & 48). De socioekonomiska 

skillnader regeringen påvisar sägs inte vara ett integrationsproblem och föranleder således 

inga åtgärder i integrationspolitiken. Det är alltså endast skillnader i föräldrars 

utbildningsbakgrund och arbetsmarknadsdeltagande som är intressant. 

I regeringens resonemang kring socioekonomiska skillnader, som anges som förklaring till en 

mängd olika problem, framträder en motsägelsefull bild. I förhållande till ojämlika 

skolresultat uppmärksammar regeringen ett fattigdomsproblem (socioekonomiska skillnader), 

men lägger fram lösningen på ett annat problem; bristande likvärdighet i skolan, som görs till 

den legitima frågan. Arbete, utbildning och egen försörjning har gjorts till de enda legitima 

frågorna i integrationspolitiken. Socioekonomiska skillnader görs på detta sätt till en icke-

fråga.  

Regeringens resonemang utgår från att ”en stor del av de så kallade integrationsproblemen” 

eller ”de flesta andra integrationsproblem” kan härledas till arbete och utbildningsnivå, som i 

förlängningen utgör lösningen på ”integrationsproblemen”. Vilka problem som inte kan 

härledas till arbete och utbildningsnivå utelämnas däremot. Om människor har en utbildning 

antas de i förlängningen kunna stödja sina barn så att skillnader i skolresultat inte uppstår. 

Resonemanget säger däremot ingenting om huruvida de ”olika positioner på 

arbetsmarknaden” som lyfts fram och de socioekonomiska skillnader de sägs leda till, 

kommer kvarstå när politiken är genomförd. Att socioekonomiska skillnader kommer att 

upphöra för att fler får arbete är knappast sannolikt. Regeringen talar inte i strategin om att de 

ska verka för att ojämlika förhållanden på arbetsmarknaden ska utjämnas, varför vi får tro att 

detta inte är ett prioriterat område. Egen försörjning är målet i integrationsstrategin, men 

nivån på den egna försörjningen problematiseras inte. Som Schierup (2008) talar om i 

anslutning till begreppet social exkludering, problematiseras inte ojämlikhet mellan olika 

grupper av lönearbetare, vilket även gäller integrationsstrategin. Det finns människor som har 

egna inkomster men ändå är fattiga. Nivån på inkomsten är ingenting som problematiseras i 

skrivelserna och tycks därför vara ointressant för regeringen att diskutera. Regeringen tycks 

också utgå ifrån att alla människor kan bli anställningsbara och få ett arbete. Individer som av 

olika anledningar inte kan eller vill utbilda sig och skaffa ett arbete, tycks inte ingå i bilden. 

En del av politikens inriktning går ut på att bidragsnivåer ska sänkas för att skapa incitament 
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att ta ett arbete (Skr. 2008/09:24). Detta torde leda till att skillnaderna mellan de som lever på 

bidrag och de som har en egen inkomst ökar, vilket knappast minskar de socioekonomiska 

skillnaderna.  

Regeringen klargör i integrationsstrategin att arbete och utbildning är de avgörande 

”integrationsfrågorna”. I avsnittet ”nuläget” där statistik redovisas över utrikes föddas lägre 

deltagande på arbetsmarknaden, sämre hälsa, segregation och så vidare, finns rubriken ”kända 

orsaker till utanförskapet”. Där gör regeringen gällande att de skillnader som finns i 

levnadsvillkor mellan utrikes och inrikes födda har komplexa orsaker och att ingen enskild 

faktor kan förklara detta. 

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

bostadsområde och boendestandard, demokratisk delaktighet, delaktighet i kultur- och fritidsverksamheter och 

utsatthet för brott å den andra. Det som kan framstå som ett ”integrationsproblem” på olika områden är alltså en 

följd av problem på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet (Skr. 2008/09:24, s. 19). 

Dessa faktorer som inte är ”integrationsproblem” sägs på andra ställen i texten också vara 

symtom på hög arbetslöshet och överrepresentation av lågutbildade bland utrikes födda, då 

särskilt bland nyanlända (Skr. 2009/10:233, s.7). Regeringen påvisar dock på annat håll i 

texten att en stor del av de utrikes födda är överkvalificerade och har arbeten under deras 

utbildningsnivå (2008/09:24). Exempelvis sägs 90 procent av de inrikes födda akademikerna 

ha ett kvalificerat arbete jämfört med 40 procent för personer födda utanför Europa (Skr. 

2008/09:24, s.11). Regeringen slår också fast att forskning visar att diskriminering 

förekommer på arbetsmarknaden i Sverige” (Skr. 2009/10:233, s. 64). Detta osynliggörs när 

låg utbildning och arbete sägs ligga bakom ”andra integrationsproblem”. I regeringens 

resonemang om vad som är ett integrationsproblem utelämnas diskriminering som orsak till 

arbetslöshet. Om allt kan förklaras med arbete och utbildning kan det tyckas märkligt att tala 

om lösningar på andra problem. På detta sätt individualiseras integrationen och görs till en 

fråga om arbetslöshet kombinerat med personlig kompetens. Det framstår som att 

arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund beror på deras låga utbildningsgrad.  

Regeringen påvisar alltså att arbete och egna inkomster hänger ihop med hälsa, delaktighet i 

kultur- och fritidsverksamhet, utsatthet för brott, boendestandard och så vidare. Regeringen 

påvisar på andra ställen i texten att det finns stora skillnader vad gäller dessa faktorer mellan 

personer med utländsk bakgrund och inrikes födda (Skr. 2008/09:24). I integrationsstrategin 

är de uppräknade faktorerna inte föremål för insatser, vilket kan jämföras med 
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funktionshinderspolitiken där dessa områden upptar egna avsnitt i strategin. Exempelvis finns 

där målsättningen att hälsan för personer med funktionsnedsättning bör uppmärksammas, att 

möjligheterna att delta i kultur- och idrottslivet ska öka och att kompetensen inom 

rättsväsendet gällande förutsättningar och behov för personer med funktionsnedsättning ska 

öka (Socialdepartementet, 2011). Jämförelsen med funktionshinderpolitiken visar på att det 

finns ett annat möjligt sätt att se på integrationsproblem. 

Sammanfattningsvis kan man säga att resonemanget i integrationsstrategin kring vad som är 

ett integrationsproblem är snårigt och något ambivalent. Regeringen hävdar att hälsa, 

demokratisk delaktighet, utsatthet för brott, deltagande i kulturlivet samt bostadsområde och 

boendestandard, inte är faktorer som kan knytas till integrationsproblem. Inte heller 

socioekonomiska skillnader och arbetslöshet utgör integrationsproblem. Diskriminering 

utesluts också i resonemanget kring vad som är ett integrationsproblem. Problemen hänförs 

istället till problem på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. På detta sätt görs nya 

arbetsmarknadspolitiska lösningar och arbetstagarnas anställningsbarhet till de enda legitima 

lösningarna, vilket gör att åtgärder som rör ”symtomen” förskjuts från integrationspolitiken. 

Detta kan jämföras med att det inom funktionshinderpolitiken finns ett annat synsätt och att 

det finns insatser även vad gäller faktorer som kallas symtom, exempelvis hälsa och kulturliv, 

vilket visar på att ett annat diskursivt sätt att se på integration är möjligt. 

Det tycks pågå en omförhandling om vad integrationspolitik ska innehålla. Socioekonomiska 

skillnader sägs vara problematiskt, men görs till en icke-fråga. Detta kan tolkas som att 

regeringen driver ett hegemoniskt projekt. En klassisk socialdemokratisk fråga som 

socioekonomiska skillnader förs fram, samtidigt som man gör fördelningspolitiska lösningar 

på detta illegitima. Åtgärder som gäller ”symtom” förskjuts till det diskursiva fältet för 

betydelsen av ordet integration. Detta kan sättas i relation till det Schierup och Davidsson 

talar om; att resonemanget kring utanförskap och social exkludering kan få konsekvenser. 

Schierup (2006) talar om risken för att den inriktning i politiken som både i Sverige och ute i 

Europa präglas av resonemanget kring social exkludering, (som anknyter till 

utanförskapstanken), kan leda till att omfördelningsfrågor avvisas från politiken och att 

välfärden försvagas. Fattigdom kan i förlängningen komma att associeras med de 

exkluderades bristande moral (Schierup 2006). Även Davidsson (2010) menar att 

resonemanget kring begreppet utanförskap, som ligger nära begreppet social exkludering, kan 

leda till att bidrag som ett sätt att minska fattigdom utesluts som alternativ. 
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4.2.3 Synen på diskriminering 

Regeringen menar att det finns diskriminering mot utländska personer på arbetsmarknaden 

och hänvisar exempelvis till studier som säger att personer med icke-nordiska namn får en 

tredjedel färre svar på sina jobbansökningar än personer med svenska namn (Skr. 

2009/10:233). Samtidigt hävdar regeringen i anslutning till en diskussion om 

arbetsmarknaden följande: “halveras arbetslösheten i landet är det relativt säkert att den 

halveras också för utrikes födda” (Skr. 2009/10:233, s. 7). I detta påstående tycks 

diskriminering på arbetsmarknaden inte spela någon större roll, vilket visar på att regeringen 

har en motsägelsefull inställning till diskriminering. Kanske kan resonemanget kring 

diskrimineringens relativt marginella omfattning i integrationsstrategi förklara detta. 

Regeringen hävdar visserligen att diskriminering finns på arbetsmarknaden, men säger att 

frågan snarare handlar om ”hur omfattande diskrimineringen är, vilka som drabbas av den och 

hur mycket skillnaderna i arbetsmarknadsutfallet som kan förklaras av diskriminering” (Skr. 

2009/10:233, s. 64). Denna osäkerhet på omfattningen tycks förhindra ingående insatser. Det 

förs ett resonemang kring hur man ska förstå diskriminering och att inga studier visar hur stor 

effekt diskrimineringen har för andelen arbetslösa bland ”utsatta grupper” (Skr. 2009/10:233).  

I strategin för funktionshinderspolitiken förs diskriminering fram som en förklaring till lågt 

deltagande på arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning. Det talas också om 

att arbetsgivare måste förmås att anställa personer med funktionsnedsättning, både privata och 

statliga arbetsgivare. 

En nyckelfaktor för att de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning ska fungera 

effektivt, är att parterna på arbetsmarknaden är beredda att bidra till att arbets- och praktiktillfällen skapas. /.../ 

(Regeringen vill) ta initiativ till särskilda samtal med ledande företrädare för företag i syfte att bland annat 

identifiera vad företagen kan göra för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbete eller praktik 

(Socialdepartementet, 2011, s. 13-14). 

Arbetsförmedlingen ska också ta fram en strategi för hur man kan ”öka marknadsföringen av 

personer med funktionsnedsättning” och som målsättning vad gäller arbetsmarknadspolitiken 

anges att attityder till personer med psykisk funktionsnedsättning ska förändras. 

(Socialdepartementet, 2011, s. 13-14). Detta sätt att tala om målgruppens svårigheter på 

arbetsmarknaden skiljer sig stort från sättet att tala om målgruppen i integrationsstrategin. 

Åtgärder likt de som tas upp i strategin för funktionshinderspolitiken skulle kunna tänkas vara 

möjliga även vad gäller personer med utländsk bakgrund. I strategin för 
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funktionshinderspolitiken tycks alltså bekämpandet av diskriminering spela en större roll. Det 

framstår som viktigt att påverka arbetsmarknadens parter att anställa och att förändra attityder 

gentemot personer med funktionsnedsättning. Kanske kan detta sättas i relation till det 

rättighetsperspektiv som genomsyrar strategin för funktionshinderspolitiken. Något liknande 

resonemang om ansvar för arbetsmarknadens parter finns inte i integrationsstrategin. 

Diskriminering på andra områden än arbetsmarknaden, som på bostadsmarknaden eller 

strukturell diskriminering utelämnas till stor del i båda strategierna. I strategin för 

funktionshinderspolitiken nämns dock diskriminering i förhållande till utbildningsväsendet 

och i förhållande till otillgänglighet i samhället (Socialdepartementet, 2011). I 

integrationsstrategin förskjuts dessa aspekter av begreppet till det diskursiva fältet. 

Diskriminering kan sägas vara en flytande signifikant. Flera diskurser kämpar om att fastställa 

ordets betydelse som exempelvis diskursen om strukturell diskriminering, den 

socialdemokratiska diskursen och den socialliberala diskursen (Brekke & Borchgrenvik, 

2007). Företrädare för anti-diskrimineringsdiskursen skulle troligen inte instämma i 

regeringens beskrivning av diskriminering. 

4.2.4 Welfare kontra workfare 

Politiken i integrationsstrategin har starka inslag av det Dahlstedt (2009) kallar workfare-

idealet. Svensk politik har gått från en idé om medborgarens rätt till god välfärd, welfare, till 

en idé om medborgarens arbetsplikt, workfare. Det innebär en betoning på aktiverande 

åtgärder samt en inriktning mot att öka arbetarens anställningsbarhet. Rätten till arbete 

individualiseras och görs till en fråga om individens egenskaper, kvalifikationer och 

ambitioner Dahlstedt (2009). Detta stämmer väl överens med regeringens inriktning på 

politiken i integrationsstrategin och tar sig bland annat utryck i den etableringsreform som 

syftar till en snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Utbildningsinsatserna 

som syftar till att öka anställningsbarheten hos invandrade är också ett exempel på detta, där 

det fokuseras just på individens egenskaper. Dessa tankegångar stämmer också överens med 

vad Brekke & Borchgrenvik (2007) menar är del av den socialliberala diskursen, det vill säga 

att invandrares lägre deltagande på arbetsmarknaden innebär höga kostnader och utgör en 

outnyttjad resurs. Brekke och Borchgrenvik (2007) menar också att morot och piska är en del 

av den socialliberala diskursen, samt självförsörjning och avreglering av arbetsmarknaden, 

vilket beskriver regeringens integrationsstrategi väl. Även empowerment är något som enligt 

Brekke och Borchgrenvik (2007) är del av denna diskurs, vilket här kan illustreras med att 
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integrationsstrategin heter ”Egenmakt mot utanförskap”. Egenmakt är det svenska ordet för 

empowerment.  

Det ekonomiska språkbruk som finns i den socialliberala diskursen och workfare-idealet 

präglar också diskursen i integrationsstrategin. Det finns en stark tro på att ekonomiska 

incitament ska bidra till integrationen. Reformer i arbetslöshetsförsäkringen ska ge incitament 

att arbeta i stället för att leva på bidrag, lagstiftning ska ge ekonomiska incitament att inte 

diskriminera, det ska finnas incitament att snabbt lära sig svenska i form av en 

prestationsbaserad bonus för den som blir godkänd på sfi och nyanlända ska ges incitament att 

snabbt etablera sig på arbetsmarknaden (Skr. 2008/09:24). Workfare-inriktningen på politiken 

går också igen i att fördelningspolitiska inslag utesluts som lösning på de socioekonomiska 

problem som lyfts fram i strategin. Välfärden försvagas i form av en reformerad 

arbetslöshetsersättning.  

Funktionshinderpolitiken präglas däremot av welfare-perspektivet. Det finns vissa inslag av 

workfare även här i form av att arbete och utbildning sägs vara betydelsefullt för individen, 

och det antyds att funktionshindrade utgör en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden. 

Förändringar i sjukförsäkringssystemet som syftar till att ”ge drivkrafter” att tillvarata 

individens arbetsförmåga, pekar också i sådan riktning (Socialdepartementet, 2011, s. 14-19). 

Samtidigt talar man här om trygghetssystemet i betydligt mindre negativa ordalag. Workfare-

inslagen vad gäller arbete och utbildning nämns närmast som en parentes och det tycks 

snarare finnas ett egenvärde i att få arbeta och utbilda sig, snarare än som i 

integrationsstrategin där den egna inkomsten är målet vilket antas ha ett positivt utfall på 

andra områden. I funktionshinderpolitiken är rätten att arbeta mer påtaglig, vilket stämmer väl 

in på welfare. Det påminner mer om klassisk svensk socialdemokratisk politik och den 

svenska modellen där plikten att arbeta balanserades med rätt till välfärd och trygghetssystem 

då individer av någon anledning inte kunde arbeta, även om förändringar i sjukförsäkringen 

kan sägas utgöra ett brott mot detta (Dahlstedt, 2009). 

Funktionshinderstrategin präglas av ett rättighetsperspektiv i flera avseenden och lika villkor 

är ett genomgående tema. Här tycks deltagande på samhällets alla områden ha ett egenvärde. 

Texten är även uppdelad utifrån långt fler områden än integrationspolitiken, exempelvis 

socialpolitik, folkhälsopolitik, kultur och rättsväsende, som alla upptar varsitt kapitel 

(Socialdepartementet, 2011). Kanske har det betydelse att det är Socialdepartementet som gett 

ut strategin för funktionshinderspolitiken, medan integrationspolitiken ligger under 
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Arbetsmarknadsdepartementet. Integrationsstrategin präglas också tydligt av 

arbetsmarknadsfrågorna, medan fler sociala aspekter tas upp i funktionshinderspolitiken. 

Funktionshinderpolitiken sägs ta sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter. 

Barnrättsperspektivet lyfts fram och vikten av att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna tillvarata sina rättigheter diskuteras i förhållande till rättsväsendet 

(Socialdepartementet, 2011). Rättigheter diskuteras inte på detta sätt i integrationsstrategin. 

Delvis kan detta bero på att problemformuleringen i respektive strategi är olika. I strategin för 

funktionshinderspolitiken är utgångspunkten att samhället brister och behöver anpassas till 

personer med funktionsnedsättning genom att göras tillgängligt. Tillgängligheten gäller ett 

stort antal områden. I integrationsstrategin ska snarare individen anpassas till samhället, vilket 

gör att det helhetsgrepp som finns i funktionshinderspolitiken inte blir nödvändigt här. 

Skillnaden kan också delvis bero på att funktionshinderpolitiken är samlad i denna strategi, 

medan politiken gällande migration är uppdelad i två delar och integrationsstrategin endast 

gäller personer som fått uppehållstillstånd. Det kan tänkas att mänskliga rättigheter diskuteras 

mer i förhållande till personer som ännu inte fått uppehållstillstånd. Men dessa faktorer kan 

troligtvis inte förklara hela skillnaden mellan de båda strategierna. Att tillvarata sina 

rättigheter i samhället kan vara relevant även för en nyanländ som fått uppehållstillstånd. 

4.2.5 Om inflytandets betydelse 

En viktig skillnad mellan integrationspolitiken och funktionshinderspolitiken är att den senare 

präglas av inflytande från målgruppen. Det civila samhället, i form av 

funktionshinderrörelsen, anses spela en viktig roll. Rörelsens delaktighet i utformningen av 

politiken sägs vara betydelsefull. Inflytande, självbestämmande och full delaktighet görs till 

målsättningar och det talas om att funktionshindrade ska kunna tillvarata sina rättigheter 

(Socialdepartementet, 2011). Motsvarande inflytande från målgruppen i integrationsstrategin 

finns däremot inte. Det talas om ideella organisationer som hjälp i förhållande till ungas och 

nyanländas arbetsmarknadsetablering samt i fråga om att föra dialog i samhället om en 

gemensam värdegrund (Skr. 2009/10:233). Däremot nämns inte någonstans inflytande över 

politiken från målgruppen eller från de ideella organisationerna. 

Diskursanalysen låter oss i detta fall inte veta något om politiken i praktiken utan belyser 

endast det som görs språkligt i strategierna. Dahlström (2004) menar att retorik och praktik i 

svensk integrationspolitisk historia ofta legat långt ifrån varandra. Om 

funktionshinderpolitiken i praktiken är mer rättighetsstyrd än integrationsstrategin vill vi låta 
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vara osagt. Samarbetet med funktionshinderrörelsen i utformandet av politiken kan dock ha 

effekten att textförfattarna till strategin för funktionshinderspolitiken tänker sig att den 

kommer att läsas av målgruppen. Detta kan ha påverkan på hur textförfattarna talar om 

funktionshindrade, vilket i förlängningen kan innebära att blotta tanken på att de som berörs 

av politiken tros ta del av texten och politikens innehåll, också påverkar vilken politik 

regeringen tror är möjlig att genomföra. I integrationspolitiken finns inte något motsvarande 

samarbete med dem politiken i första hand berör. Att detta skulle innebära att det inte finns 

några möjliga samarbetspartners är däremot inte troligt då det finns en rad ideella 

organisationer som är verksamma på integrationsområdet. Nyanlända kan dock av naturliga 

skäl ha svårt att organisera sig när de är nya i landet och på det sättet påverka politiken. Om 

integrationsstrategin utformades i samråd med personer från målgruppen skulle det kunna 

tänkas påverka tilltalet och innehållet i politiken. Södergran (2000) påpekar att det varit ett 

problem att integrationspolitiken i huvudsak varit skapad för invandrade och inte med. 

Invandrades möjligheter att påverka sin situation och ställning i samhället har därmed 

begränsats. Södergran (2000) menar att detta delvis beror på invandrades lägre politiska 

deltagande.  

I integrationspolitiken fokuseras det på invandrades brister, bland annat i form av att många 

inte sägs ha rätt kompetens för den svenska arbetsmarknaden. Politikens inriktning ska 

minska samhällets kostnader på detta sätt. Plikten att arbeta och inte ligga samhället till last 

poängteras, vilket betonar individens skyldigheter snarare än rättigheter. Personer med 

utländsk bakgrund knyts med användandet av ordet utanförskap i strategin, till en mängd 

negativa karaktäristika. I linje med workfare-inriktningen individualiseras rätten till arbete 

och görs till en fråga om individens kompetens snarare än individens rätt till välfärd. Frågan 

är om företrädare för funktionshinderrörelsen skulle acceptera ett motsvarande sätt att tala om 

personer med funktionsnedsättning i strategin. Personer med funktionsnedsättning tycks ha en 

annan status i samhället än personer med utländsk bakgrund. Att tala om personer med 

funktionsnedsättning i negativa ordalag och utmåla dem som uppbär bidrag som beroende 

individer som är passiva och destruktiva, är svårt att föreställa sig. Funktionshindersrörelsen 

skulle troligtvis opponera sig mot ett sådant resonemang. Diskursen om funktionshinder tycks 

vara mera fixerad. Det har uppnåtts en större entydighet om hur man talar om personer med 

funktionsnedsättning. Diskursen verkar ha blivit objektiv, varför det är svårt att ifrågasätta och 

dekonstruera den. Detta skulle kunna hänga ihop med att det, åtminstone i Sverige, finns en 

föreställning om att personer med funktionsnedsättning oförskyllt hamnat i sin situation och 
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därmed förtjänar samhällets välfärd. Vad gäller invandrade verkar föreställningen om förtjänt 

respektive icke-förtjänt vara mer ambivalent. Men det är uppenbarligen lättare att hävda att 

denna grupp har en skyldighet att anpassa sig till samhället och det tycks vara möjligt att tala 

om personer med utländsk bakgrund på ett sätt som inte skulle vara möjligt vad gäller 

personer med funktionsnedsättning. Det skulle vara intressant att se om sättet att tala skulle 

förändras i en framtida integrationsstrategi om den utformades med inflytande från 

målgruppen. Diskursen om integration verkar vara mer mångtydig och mer öppen för 

tillskrivning av ny betydelse. Diskurser är enligt diskursanalysen dock aldrig helt stängda och 

kan alltid omförhandlas genom artikulation eller genom en hegemonisk intervention (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). Om utvecklingen i integrationspolitiken fortsätter och välfärden 

fortsätter att försvagas, skulle detta i förlängningen kunna påverka föreställningar om andra 

grupper i samhället och även påverka diskursen om personer med funktionsnedsättning.  

4.2.6  Samhällsekonomiska vinster, integration och utanförskap 

Som Beckman (2011) påpekar kan de samhällsekonomiska argument regeringen för fram som 

motiv till arbetsmarknadsintegrationen som inriktning, inte motiveras med att dessa vinster 

gör människor mer integrerade med varandra. Motivet till politikens inriktning är inte att göra 

arbetsmarknaden mera jämlik utan att det finns ekonomiska vinster att hämta för samhälle och 

individer. Med Beckmans definition av integration som något relationellt kan detta inte sägas 

ha med integration att göra (Beckman, 2011). Inte ens om man anser att integration främst 

handlar om arbetsmarknadsintegration, kan de samhällsekonomiska vinsterna i sig anses göra 

människor mer integrerade. Den integrerande effekten torde då snarare handla om att kunna få 

ett arbete. Kanske är det inte just integration som är huvudsaken i regeringens 

integrationspolitik? 

Brekke och Borchgrenvik, (2007) frågade sig i sin analys av svensk 

arbetsmarknadsintegration om alliansregeringens tillträde 2006 innebar slutet på 

”integrationspolitiken”. Vi frågar oss detsamma. Frågan är då vad som tagit vid. Närmast till 

hands är att jämföra regeringens integrationspolitik med arbetsmarknadspolitik. Regeringen 

menar att deras huvudinriktning i strategin är att ”bryta utanförskapet på arbetsmarknaden” 

och åtgärderna som ryms i den handlar till största delen om arbetsmarknad och utbildning, 

eller det som kan kallas anställningsbarhet. Diskriminering, segregation och arbete med dialog 

om värdegrunden finns också med, men framstår inte som särskilt prioriterat (Skr. 
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2008/09:24). Den lösning regeringen lägger fram på “integrationsproblemen” tycks inte 

inrymma dessa faktorer. 

Vad som tycks ha tagit vid efter ”integrationspolitiken” är att fokus har flyttats från 

integration till fokus på utanförskap. Politiken syftar till att ”bryta utanförskapet”, snarare än 

till att uppnå integration. På detta sätt kan regeringen undvika att tala om integration, då 

problemet placeras i det som kallas utanförskap. Integration blir på så vis en icke-fråga. 

Dahlstedt (2009) menar att användandet av begreppet social exkludering gör att 

majoritetssamhället framstår som harmoniskt och problem i samhället placeras vid sidan av 

samhället bland de exkluderade. På samma sätt förutsätter användandet av ordet utanförskap 

att det finns ett innanförskap. Detta diskuteras dock inte i diskursen om utanförskap 

(Davidsson, 2010). Samhället delas därmed upp i två delar där de i utanförskap är 

problembärarna. På det viset framstår det som att lösningen endast ska äga rum i denna del av 

samhället i motsats till att integreras med varandra. Enligt Beckman (2011) syftar ordet 

integration i abstrakt mening på att göra delarna av något till en helhet, vilket innebär att 

integration måste syfta till att samhällets invånare ska integreras med varandra. Denna 

relationella innebörd av integration finns inte representerad i integrationsstrategin där 

majoritetssamhällets roll ignoreras. Det talas inte om utanförskap i funktionshinderspolitiken, 

vilket gör att integrationen vad gäller personer med funktionsnedsättning inte kopplas ihop 

med en uppdelning av samhället. Detta visar på att det även skulle vara möjligt att tala på ett 

annat sätt om integration av personer med utländsk bakgrund. 
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5 Slutdiskussion 

Vi kommer att börja kapitlet med en resultatdiskussion för att sedan diskutera metodvalet för 

uppsatsen och till sist kommer vi med uppslag på framtida forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att med diskursanalytisk metod beskriva och analysera 

regeringens diskurs om integrationen av personer med utländsk bakgrund och därmed 

undersöka vilken social verklighet den konstruerar. Vi har utgått från följande 

frågeställningar: Hur konstrueras integration inom diskursen och hur konstrueras personer 

med utländsk bakgrund inom diskursen? Som analysverktyg har vi använt regeringens 

funktionshinderspolitik som ett jämförande metodologiskt redskap. Resultat och analys har 

delats in två huvudteman, konstruktionen av en invandraridentitet och konstruktionen av 

integration vilka kommer att sammanfattas i följande avsnitt.  

I kapitlet konstruktionen av en invandraridentitet diskuterade vi hur invandrare och personer 

med funktionsnedsättning görs till kategorier i respektive strategi. En skillnad är att 

invandrare ofta hanteras som en homogen kategori till skillnad från personer med 

funktionsnedsättning. Vidare beskrivs invandrare som en grupp särskild från 

majoritetsgruppen då de genomgående kontrasteras mot svenskar/infödda. Genom upprepad 

artikulation skapar regeringens integrationsdiskurs en specifik invandraridentitet. I 

skrivelserna framställs invandrare antingen som ”resurser” att dra nytta av eller så förknippas 

de med en mängd olika ”problem” som ska lösas. Nyttoperspektivet domineras av en 

instrumentell syn på invandrare. De beskrivs i termer av ett outnyttjat arbetskraftsutbud och 

det talas om vikten av att invandrare bidrar till samhällets tillväxt. Ingenstans i strategin för 

funktionshinderspolitiken talas det om personer med funktionsnedsättning i den typen av 

termer. Det framstår också som svårtänkbart att göra. Nyttoperspektivet präglas till stor del av 

workfare-tanken och idén om den goda medborgaren.     

Problemdiskursen är dock det perspektiv som dominerar konstruktionen av en 

invandraridentitet i integrationsstrategin. Genom att upprepade gånger koppla invandrare till 

en mängd problem skapas således en negativ förförståelse av gruppen. Vidare framställs 

invandrare som underordnade inom diskursen i relation till en svensk identitet. Då diskursiva 

framställningar handlar om reducering av möjligheter blir den erbjudna identiteten också en 
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begränsning av andra möjliga identiteter och sätt att förstå gruppen. Invandrare kopplas vidare 

till begreppet utanförskap som utgör en nodalpunkt och ett centralt tema i 

integrationsstrategin. Utanförskapet förknippas främst med arbetslöshet men begreppet 

diskuteras inte i förhållande till personer med funktionsnedsättning som står utan arbete. Detta 

tyder på att begreppet i första hand tycks vara förbehållet gruppen invandrare. Utanförskapet 

knyts till en mängd negativa faktorer. Genom att tala om ett utanförskap talas det också om 

motsatsen vilket kan förstås som majoritetssamhället. Samhället delas därmed upp i två delar 

där de i utanförskap är problembärarna. På så vis framstår det som att lösningen endast ska 

äga rum i denna del av samhället. Littmarck (2009) menar att det skapas en skillnad mellan 

dem som tillskrivs utanförskapet och dem som inte gör det, mellan dem som arbetar och inte 

arbetar och mellan inrikes och utrikes födda (Littmarck, 2009). Det problematiska är hur 

utanförskapet skapar en identitet förknippad med en mängd negativa karaktäristika vilket 

fungerar utpekande och stigmatiserande.  

I konstruktionen av integration kopplas begreppet framförallt till arbete och 

arbetsmarknadspolitik. Problem härleds i första hand till brister på arbetsmarknaden och i 

utbildningsväsendet. Ytterligare en problemformulering är att utrikes föddas kompetens inte 

motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Problemen ska lösas genom reformer på 

arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet. En annan lösning är att genom utbildning, 

språkkunskaper och arbete göra individer anställningsbara. Arbete, utbildning och 

språkkunskaper görs således till det väsentliga som bör vara föremål för åtgärder i en effektiv 

integrationspolitik. Integration kopplas till att individer ska få en egen försörjning, vilket antas 

leda till egenmakt samt en rad goda bieffekter. Regeringen härleder genomgående 

“integrationsproblem” till att det finns socioekonomiska skillnader i samhället. 

Socioekonomiska skillnader sägs vara problematiskt, men görs till en icke-fråga då 

fördelningspolitiska lösningar på detta görs illegitima. Centralt i integrationspolitiken är ett 

ekonomiskt språkbruk. Det finns en stark tro på att ekonomiska incitament ska bidra till 

integrationen, exempelvis ska reformer i arbetslöshetsförsäkringen ge incitament att arbeta i 

motsats till att leva på bidrag. Inriktningen på politiken motiveras delvis med att det finns 

stora samhällsekonomiska vinster att hämta. Integrationsdiskursen genomsyras också av en 

tanke kring arbetsplikt. Integrationspolitiken har stora likheter med workfare-tanken i att 

rätten till arbete byts ut mot arbetsplikt, välfärden försvagas och politiken inriktas på att öka 

individers anställningsbarhet (Dahlstedt, 2009). 
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Jämförelsen mellan strategierna visar att ett annat diskursivt sätt att tala om personer med 

utländsk bakgrund är möjligt. Regeringen påvisar i integrationsstrategin att det finns stora 

skillnader i levnadsvillkor vad gäller utrikes födda och personer med utländsk bakgrund 

jämfört med inrikes födda, vad gäller exempelvis hälsa och deltagande på arbetsmarknaden. 

Precis som insatserna i funktionshinderspolitiken visar skulle det vara möjligt att i 

integrationsstrategin tala om ansvaret hos arbetsmarknadens parter och att sträva efter att 

påverka attityder mot personer med utländsk bakgrund. I integrationsstrategin härleds faktorer 

som hälsa och deltagande i kulturlivet till problem på arbetsmarknaden och i 

utbildningsväsendet, medan sådana faktorer i funktionshinderstrategin är föremål för åtgärder. 

Det skulle vara fullt möjligt att exempelvis även uppmärksamma hälsan hos personer med 

utländsk bakgrund. Jämförelsen gör det tydligt att diskursen skapar en social verklighet och 

alltid innebär en reducering av möjligheter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). En viktig 

skillnad mellan integrationsdiskursen och funktionshinderspolitiken är att den senare 

genomsyras av inflytande från målgruppen, medan något sådant inte finns i 

integrationsstrategin. Närvaron respektive frånvaron av inflytande verkar ha betydelse för hur 

politiken utformas och för hur det talas om individer i respektive strategi. 

Brekke och Borchgrenvik, (2007) frågade sig i sin analys av svensk 

arbetsmarknadsintegration om alliansregeringens tillträde 2006 innebar slutet på 

”integrationspolitiken”. Vi frågar oss detsamma. Vår slutsats är att integrationspolitiken i 

strategin främst handlar om arbete och om arbetsmarknadspolitik. En annan slutsats är att 

fokus tycks ha flyttats från integration till fokus på utanförskap. I regeringens 

integrationsdiskurs är integration intimt sammanlänkat med föreställningen om utanförskap. 

Huvudmålet i regeringens integrationsstrategi är just att ”bryta utanförskapet”. Genom att 

regeringen använder begreppet utanförskap frekvent i integrationsstrategin undviks begreppet 

integration. 

5.2 Metoddiskussion  

Hög validitet och reliabilitet är viktigt vad gäller kvalitativa studiers generaliserbarhet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Som vi diskuterade under metodkapitlet anser vi att uppsatsen uppfyller 

krav på god validitet och reliabilitet. I diskursanalyser kan generaliserbarheten vara 

problematisk utifrån dess konstruktivistiska hållning. Om man i enighet med det 

diskursanalytiska angreppssättet accepterar att världen är socialt skapad och att “sanningar” är 

diskursivt producerade blir det svårt att förhålla sig till den “sanning” man som forskare 
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producerar. Som forskare intar man en position bland många andra positioner. 

Forskningsresultat är därmed en representation av en världsbild bland många andra 

representationer (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Med detta sagt vill vi dock inte avsäga 

oss alla anspråk på generaliserbarhet. Då vi anser att uppsatsen uppfyller kraven på god 

validitet och reliabilitet kan vi också göra anspråk på en viss generaliserbarhet. Att våra 

resultat till stor del går i linje med tidigare forskning förstärker detta påstående.  

Det empiriska materialet i uppsatsen har bestått av tre regeringsdokument kopplade till 

integrationspolitik respektive funktionshinderspolitik. De har i vissa avseenden skiljt sig åt. 

En del av skillnaderna vi funnit kan till viss del handla om dokumentens olika natur. 

Integrationsstrategierna är skrivelser vilket är ett meddelande från regering till riksdag om hur 

man ser på en viss fråga eller hur man planerar att arbeta inom ett visst område (Internetkälla 

1). Strategierna på integrationsområdet anger således politikens övergripande förhållningssätt 

samt vilka frågeställningar som politiken bör fokusera på. Strategin för 

funktionshinderspolitiken är mer konkret där syftet är att presentera inriktning på politiken 

med konkreta mål och insatser samt hur dessa ska följas upp (Internetkälla 2). Vi vill dock 

påpeka att det även i integrationsstrategin finns konkreta mål och insatser. På grund av det 

empiriska materialets olikhet har det emellanåt varit problematiskt att jämföra dem. 

Framförallt har integrationsstrategierna framstått som otydliga och diffusa i jämförelse med 

strategin för funktionshinderspolitiken. En annan problematisk faktor angående det empiriska 

materialet är integrationsstrategin är äldre än strategin för funktionshinderspolitiken. Då den 

ändå utgör den senaste strategin på området anser vi att den är det lämpligaste dokumentet. 

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta en ny integrationspolitisk strategi men 

denna kommer inte att vara klar förrän den 31 augusti 2012 (Internetkälla 3). Det hade 

naturligtvis varit önskvärt med en nyare strategi på integrationsområdet.    

Ett annat spörsmål i uppsatsen är skillnaderna mellan jämförelsegrupperna. Vi är medvetna 

om att förutsättningarna för de båda grupperna skiljer sig åt på vissa punkter, men båda 

grupperna ska i någon mening integreras i samhället. Vi gör inte anspråk på att kartlägga hela 

funktionshindersdiskursen utan har använt oss av den som ett medel för att förstå 

integrationsdiskursen. Vi vill dock påpeka det problematiska i att vi genom att använda oss av 

kategorier som invandrare, utlandsfödd, personer med funktionsnedsättning, utanförskap och 

integration bidragit till en fortsatt kategorisering. Det är dock svårt att beskriva och tala om 

något som av andra redan kategoriserats utan att använda samma termer. Inom diskursteorin 

anses språket inte vara ett neutralt instrument som rätt upp och ner återger verkligheten utan 
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det konstituerar den sociala världen. Språket spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen 

av våra identiteter eller sociala relationer (Bergstöm & Boréus, 2005; Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). På så sätt har vi också varit delaktiga i att konstruera de olika kategorierna. I 

diskursteorin finns dock en stor tilltro till förändring. I vår uppsats har strategin för 

funktionshinderspolitiken fungerat som ett metodologiskt verktyg. Vi ville med detta grepp 

sätta fingret på och belysa sådant som annars kan framstå som så självklart att det blir 

osynligt. Detta är ett sätt att belysa vilken social verklighet en diskurs skapar. 

Funktionshinderspolitiken har också fungerat som ett redskap för att distansera oss från 

integrationsdiskursen. Genom att jämföra funktionshindersdiskursen med 

integrationsdiskursen framkom alternativa sätt att tala om och förstå integrationen av personer 

med utländsk bakgrund, vilket i sin tur sätter fingret på möjligheterna till förändring av 

diskursen. Diskursanalysen har hjälpt oss att se hur identitet skapas. Föreställningar om 

identitet påverkar hur politiken utformas, vilket i sin tur påverkar hur det sociala arbetet 

utformas. På det sättet är diskursanalys en fördelaktig metod för att få syn på saker som 

annars tas förgivet.  

5.3 Förslag på framtida forskning 

Vi hoppas att vi med funktionshinderspolitiken som en metodologisk jämförelsepunkt har 

kunnat belysa ett nytt perspektiv vad gäller synen på integration och identitet. 

Förhoppningsvis kan vår uppsats väcka tankar om hur man ser på olika grupper i samhället 

och varför. Som föremål för framtida forskning vore det intressant att undersöka hur det 

kommer sig att utvecklingen mot workfare i Sverige kommit att genomsyra 

integrationspolitiken, medan funktionshinderspolitiken fortfarande präglas av 

välfärdperspektivet. Vad säger detta om hur vi ser på olika grupper i socialt arbete?  
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