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Förord 
Denna D-uppsats är mitt magisterarbete vid utbildningen Samhälls- och kulturanalys, 
ITUF, Campus Norrköping/LiU. Den är skriven som avrundning på fyra år som SKA-
student vilka varit synnerligen lärorika, engagerande och utvecklande. Den fordrar 
också ett antal omnämnanden. 
 
Först och främst vill jag rikta ett tack till min handledare Thomas Öhlund, filosofie 
doktor och universitetslektor, LiU, för värdefulla kommentarer och litteraturförslag. 
Jag vill även passa på att tacka andra lärare vid Samhälls- och kulturanalys, som alla 
med sina respektive bakgrunder och perspektiv bidragit till ökade ämneskunskaper 
och tvärvetenskaplig fördjupning för oss blivande samhälls- och kulturanalytiker. Och 
sist men inte minst vill jag förstås passa på att tacka studiekamrater som kommit och 
gått för ändlösa samtal och diskussioner om stora som små frågor, liksom familj, vän-
ner och annat löst patrask. 
 
En sluss är en anordning för att ”…flytta en båt i vertikalled. När man bygger en kanal 
mellan två vattensamlingar som ligger på olika höjd bygger man ett antal slussar för 
att undgå att tömma den högst belägna vattensamlingen.” 1 

                                            
1 Susning.nu, http://www.susning.nu/Sluss (2004-05-06) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige är idag att betrakta som ett immigrationsland. Allt sedan 1930-talet 
har nettoinvandringen varit positiv, dvs. invandringen har konstant varit 
högre än utvandringen. Detta har inneburit att landets 
befolkningssammansättning föränd-rats från att ha varit i princip etniskt 
homogen till att vara mångkulturell till dess karaktär. Idag har ungefär en 
femtedel av befolkningen invandrarbakgrund, med vilket avses 
utlandsfödda personer och personer med minst en utlandsfödd föräl-der.2 
Medborgare från nordiska länder och EU får i princip automatiskt tillstånd 
att bosätta sig i Sverige. Medborgare från länder utanför EU kan erhålla 
uppehållstill-stånd som arbetskrafts-, flykting- och anknytningsinvandrare. 
Invandringen till Sverige har under 1900-talets andra hälft skiftat från att 
ha varit huvudsakligen arbetskraftsorienterad till att bli mer asylorienterad.3 
1967 reglerades arbetskrafts-invandringen och året senare skrev den 
socialdemokratiska regeringen i en invand-rarproposition att målsättningen 
skulle vara att invandrare och infödda skulle vara jämlika inte bara på 
arbetsmarknaden utan inom alla samhällsområden. Reglering av 
invandringen betraktades då som nödvändig för att politiken skulle kunna 
uppfylla de beslutade jämlikhetsmålen mellan invandrare och infödda.4 
Den svenska politi-kens förhållningssätt mot invandrare, invandring och 
integration kan sedan dess förstås som ömsom restriktiv, ömsom generös: 
restriktiv i meningen att invand-ringen bör begränsas. Generös i meningen 
att man bör vidta offensiva åtgärder för de invandrades integration i syfte 
att säkerställa jämlikheten mellan invånarna, liksom generös i fråga om 
flykting- och anhöriginvandring.5 

1975 beslutade riksdagen att de officiella målen för invandrar- och 
minoritets-politiken skulle vara jämlikhet, valfrihet och samverkan. Detta 
ledde fram till en grundlagsändring nästkommande år, som syftade till att 
främja minoriteters möjlig-heter att bibehålla och utveckla ett eget kultur- 
och samfundsliv.6 Det mångkultu-rella perspektivet blev alltså uttryckligen 
förankrat i lagstiftning och som politisk målsättning vid denna tidpunkt, 
                                            
2 Mikael Hjerm, ”Invandrings- och integrationspolitik” i Joachim Vogel (red.), Integration till svensk 
välfärd? (Stockholm, 2002), s. 25 
3 Ibid, s. 26ff 
4 Karin Borevi, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället (Uppsala, 2002), s. 82ff 
5 Lena Södergran, Svensk Invandrar- och Integrationspolitik (Umeå, 2000), s. 3 
6 Margareta Popoola, Integration, en samtidsspegling (Stockholm, 2002), s. 29 
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och de officiella målen har i princip legat fast sedan dess (på senare tid 
har begreppet mångfald börjat ersätta mångkultur7). I mitten av 1990-talet 
åtskiljdes integrationsfrågor från asyl- och invandringsfrågor. I regerin-gens 
proposition 1997/98:16 ersattes den hittillsvarande invandrarpolitiken av 
inte-grationspolitik.8 

Regeringen konstaterade i denna proposition att invandrarpolitiken 
huvudsak-ligen har riktats mot invandrare som grupp. Det har resulterat i 
att invandrarskapet och invandrarens bakgrund hamnat i fokus och 
bidragit till att stigmatisera invand-rarkategorin som avvikande från 
majoritetsbefolkningen.9 Effekten av den förda politiken har blivit en 
förstärkning av ett ’vi’ (infödda svenskar) och ett ’dom’ (per-soner med 
invandrarbakgrund). Därmed har politiken i själva verket bidragit ”till 
uppkomsten av det utanförskap som många invandrare och deras barn 
upplever i det svenska samhället.”10 

En central förändring i den nya integrationspolitiken är dess vidare 
omfatt-ning. Integrationsfrågor betraktas nu som en generell samhällsfråga 
som förutsätter såväl inföddas som invandrades aktiva deltagande. 
Regeringen betraktar integration som en process som ska genomsyra allt 
välfärdspolitiskt arbete och som ett projekt på både individuell och 
samhällelig nivå.11 De integrationspolitiska målen är följande: 
• Alla ska oavsett bakgrund ha lika rättigheter och möjligheter. 

• Mångfald ska utgöra grunden för samhällsgemenskapen. 
• Alla ska vara delaktiga i och medansvariga för en samhällsutveckling 

som känne-tecknas av ömsesidig respekt och tolerans.12 
Den praktiska politikens inriktning ska enligt regeringen syfta till att 

ge stöd till individers egenförsörjning och delaktighet i samhället, att värna 
grundläggande demokratiska värden och att motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism.13 Integrationsfrågor rör exempelvis 
arbetsmarknadspolitik, skolpolitik och bostadspolitik.14 

I den svenska valrörelsen 2002 kom integrationen att bli en av de 
mest belysta och omdiskuterade politiska frågorna i media. En 
undersökning som presenterades på valdagen 15 september visade att 

                                            
7 Borevi, s. 127f 
8 Popoola, s. 31 
9 Södergran, 1990-talets invandrarpolitiska omprövning (Umeå, 1998), s. 58 
10 Integrationsverket, Rapport Integration 2002 (Norrköping, 2003), s. 17 
11 Södergran (1998), s. 51f 
12 Ibid, s. 51 
13 Ibid, s. 51 
14 Integrationsverket (2003), s. 7 
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landets publikmässigt största medier (Rapport, Aftonbladet och Dagens 
Nyheter) betraktade integrationsfrågan som den största enskilda sakfrågan 
under perioden 020818-020903. 21 % av de inslag och artiklar som 
behandlade sakfrågor under denna period berörde integrationen i någon 
me-ning.15 Till de integrationspolitiska frågor som diskuterades hör 
exempelvis med-borgarskap, diskriminering och arbetskraftsinvandring. 
Även främlingsfientliga ut-talanden av förtroendevalda väckte 
uppmärksamhet. 

1.2 Kunskapsläget 
Det finns flera kvantitativa undersökningar som belyser aspekter på 
integration i det samtida svenska samhället, såsom attityder, förhållanden 
på arbetsmarknaden och mediebilder. Integrationsverket mäter exempelvis 
allmänhetens inställning till integration. Denna studie visar bl.a. att en av 
tre svenskar kan tänka sig att rösta på ett parti som vill inskränka 
invandrares rättigheter, vilket är en ökning från tidigare mätningar.16 Två 
av tre anser att invandrare som avser att stanna i Sverige i sitt eget intresse 
bör bli så lika svenskarna som möjligt, en statistiskt säkerställd ökning. 
Samtidigt anser 70 % av de tillfrågade att invandrarna kan komma in i 
samhället och samtidigt behålla sina traditioner, och 75 % anser att det är 
bra för Sverige att olika kulturer blandas med varandra.17 Detta tyder på att 
assimilation, integration och mångfald är begrepp som allmänheten 
tillskriver varierande innebörd och värde. Studien visar också att fyra av 
fem svenskar anser att invandrare diskrimi-neras i Sverige och att en klar 
majoritet anser att denna diskriminering är oaccepta-bel.18 I en annan 
rapport från Integrationsverket jämförs ett antal undersökningar om olika 
minoriteters upplevelser av diskriminering under 1990-talet. Undersök-
ningarna visar att det är utomeuropeiska minoriteter som upplever störst 
diskrimi-nering och att majoritetsbefolkningen rangordnar 
invandrargrupper ”i termer av social distans, upplevd olikhet och tillskriven 
prestige eller status”.19 Negativ särbehandling tycks framträda särskilt tydligt 
på arbetsmarknaden och på offentliga platser. Andelen människor med 
utländsk bakgrund som känner sig mest hemma i Sverige har sjunkit 
under 1990-talet. Två av tre personer med utländsk bakgrund anser att 
Sverige i viss mån är ett rasistiskt och främlingsfientligt samhälle, och att 
                                            
15 ”Väljarna ratar mediernas favoritfråga” i Dagens Nyheter (020915), s. A4 
16 José Alberto Diaz, Integrationsbarometer 2002 (Norrköping, 2002), s. 20 
17 Ibid, s. 29 
18 Ibid, s. 37 
19 Anders Lange, Diskriminering, integration och etniska relationer (Norrköping, 2000), s. 125f 
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detta intryck har förstärkts under 1990-talet. Förtroendet för politiker och 
sociala institu-tioner har sjunkit och allra lägst är det hos de individer som 
upplever störst diskri-minering.20 Statistik från Statistiska centralbyrån visar 
att naturaliserade invandrare (personer med utländsk bakgrund som 
erhållit svenskt medborgarskap) och utländ-ska medborgare inte 
närmelsevis deltar i medborgerliga aktiviteter, exempelvis politiska och 
fackliga aktiviteter, i samma utsträckning som infödda svenskar. Andelen 
’politiskt inaktiva’ är dubbelt så stor bland utländska medborgare som 
bland infödda svenskar.21 67 % av de naturaliserade invandrarna deltog i 
riksdags-valet 2002, att jämföra med 83 % av de svenskfödda. 
Valdeltagandet är inom denna grupp högst bland dem som varit svenska 
medborgare längst tid. Utländska med-borgare är röstberättigade i 
landstings- och kommunfullmäktigevalen. Av dessa del-tog 35 % i 
kommunfullmäktigevalen 2002, där det totala valdeltagandet var 78 %. 
Utländska medborgares valdeltagande har därmed nästan halverats sedan 
dess rösträtt infördes 1976.22 

En undersökning utförd av LO ger stöd åt minoriteters upplevelser av 
diskri-minering på arbetsmarknaden. Den visar att sysselsättningsgraden 
hos personer mellan 20-64 år under första kvartalet 2002 var lägre för 
personer födda i Norden än för personer födda inom Sveriges gränser. Än 
lägre var sysselsättningsgraden för personer födda i övriga Europa och 
allra lägst för personer födda i övriga världen. Skillnaderna är stora och 
syns ännu när de utrikes födda vistats i Sverige i minst tio år.23 Detta trots 
att väsentligt fler av personerna födda utanför Norden har en 
eftergymnasial utbildning längre än två år än vad som är fallet för 
personer födda i Norden.24 Det här indikerar att det vissa minoriteter 
upplever som en etnisk rang-ordning av invandrargrupper hos 
majoritetsbefolkningen faktiskt existerar. Samti-digt visar rapporten att 
sysselsättningsgraden under de senaste fem åren har ökat dramatiskt för 
invandrare som kommit till Sverige från länder utanför Norden un-der de 
senaste tio åren.25 För personer födda i Europa är denna ökning ca 30 % 

                                            
20 Ibid, s. 133ff 
21 Jessica Persson, Politiska resurser och aktiviteter 1992-2001 (Stockholm, 2003), s. 11 
22 Ibid, s. 108 
23 Sven Nelander & Ingela Goding, Myter och vanföreställningar eller fakta och kunskap? (Stockholm, 
2003), s. 6 
24 Ibid, s. 27f 
25 Ibid, s. 15 
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för både kvinnor och män. För personer födda i övriga världen är 
ökningen ca 14 % för kvinnor och 19 % för män.26 

Integrationsverket har också kartlagt vilka integrationsbilder som 
dominerade svensk storstadspress under 1999, och funnit att dessa nästan 
uteslutande var probleminriktade eller åtgärdsinriktade – men väldigt 
sällan framtidsinriktade. Diskrimineringen på arbetsmarknaden är den 
faktor som av storstadspressen be-traktades som både det vanligaste 
integrationshindret och det som krävde åtgärder. Svenskarnas negativa 
attityder gentemot invandrare ansågs också utgöra ett integra-tionshinder, 
men åtgärder för att påverka dessa attityder gavs förhållandevis liten 
uppmärksamhet. Varken boendesegregation, invandrares eventuella 
ointresse eller bidragsberoende betraktades i storstadspressen som 
integrationshinder som ford-rade åtgärder.27 Integrationsverket skriver att 
nyhetsmedierna genom sina metoder att belysa integrationsfrågor spelar 
en avgörande roll för åsiktsbildningen i ett öppet, demokratiskt samhälle 
som Sverige. De frågor som medierna prioriterar tycks också vanligen 
återspeglas i allmänhetens uppfattning om vilka frågor som är av stor 
vikt.28 I valrörelsen 2002 stämmer detta dock inte riktigt. Integrationen, 
som de stora nyhetsmedierna alltså betraktades som en av valets allra 
viktigaste frågor, rangordnades av väljarna först som den tolfte mest 
prioriterade frågan.29 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att med metoden kritisk diskursanalys studera och 
analysera politiska aktörers diskursiva utsagor rörande integrationsfrågor 
under valrörelsen 2002. För detta syfte har fyra övergripande 
frågeställningar utarbetats (se avsnitt 1.4). Politiska dokument samt 
dokument från de fyra stora dagstidningarna stu-deras.  

1.4 Frågeställningar 
Uppsatsens syfte kan konkretiseras i följande frågeställningar: 
• Vad utgör enligt de politiska aktörernas utsagor kriterierna och målen 

för en lyckad integration? Vilka likheter och skillnader kan identifieras 
mellan utsa-gorna? 

                                            
26 Ibid, s. 11 
27 Integrationsverket, Integrationsbilder (Norrköping, 2002:2), s. 55ff 
28 Ibid, s. 81 
29 ”Väljarna ratar mediernas favoritfråga” i Dagens Nyheter (020915), s. A4 
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• Vad utmärker de politiska aktörernas utsagor med avseende på 
integrations-karriär, nyckelbegrepp, transitivitet, diskursiv praktik och 
föreslagna politisk-sociala praktiker? (för begreppsredogörelse, se 
avsnitt 2.2)? 

• Reproducerar diskursiva utsagor under valrörelsen dikotomiska 
föreställningar om ’Sverige/svenskar’ och ’Utlandet/de Andra’, och vilka 
politisk-sociala prak-tiker kan det i så fall ge upphov till? 

• Hur förhåller sig de politiska aktörernas utsagor till de spänningsfält 
som ryms inom integrationspolitiska praktiker (se avsnitt 3.7)? 

1.5 Avgränsningar 
Det empiriska underlaget har avgränsats till politiska utsagor i 
valdokument och media inför riksdagsvalet 15 september 2002. Enbart 
utsagor som bedömts ingå i den integrationspolitiska debatten på nationell 
nivå behandlas i denna uppsats, inte de som berör integrationsaspekter på 
lokal och regional nivå. De massmediala dokumenten sträcker sig från 
020801 till 020915, alltså de avslutande 46 dagarna av valrörelsen. För de 
politiska dokumenten finns ingen sådan tidsavgränsning inför valet, dock 
studeras inte politiska dokument som presenterats efter valet. I de mass-
mediala dokumenten söks främst utsagor från politiska aktörer, snarare än 
kom-mentarer från ledare och andra debattörer. De excerpt som 
presenteras syftar till att åskådliggöra centrala, betydande stämningar och 
tendenser i det empiriska materi-alet, inte enstaka och ej representativa 
utspel. Uppsatsen berör inte heller teman närbesläktade med 
integrationspolitik, som exempelvis asylpolitik, återvandring och dylikt. 
Uppsatsen avser heller inte att normera vilken integrationspolitik som är 
den bästa eller vilka påståenden om exempelvis etnicitet, migration och 
integration som är sanna eller falska, utan söker synliggöra de mönster 
som de diskursiva framställ-ningarna av verkligheten ingår i och vilka 
möjliga sociala konsekvenser de kan leda till.30 

1.6 Disposition 
Uppsatsens följande avsnitt är disponerade på detta vis: Först kommer ett 
metod-avsnitt där diskursbegreppet och den kritiska diskursanalysen 
presenteras, dess praktiska tillämpning i uppsatsen åskådliggörs och en 
överblick av det empiriska materialet ges. Därefter framställs de teoretiska 

                                            
30 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 
28 
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utgångspunkter varpå uppsatsen vilar; socialkonstruktivism, språkfilosofi, 
demokratiteori, Governmentality, medie-teori, postkolonialism och 
integrationspolitiska spänningsfält. Sedan följer uppsat-sens analytiska 
moment, vari empiri redovisas och analyseras med teoretisk åter-koppling 
i tematiska block; integrationspolitiska mål, integrationskarriären, nyckel-
begrepp, transitivitet, politisk-sociala praktiker, dikotomin 
’Sverige/Svenskar’ och ’Utlandet/de Andra’ samt integrationspolitiska 
spänningsfält. Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser och 
diskussion. 

2. Metod 
I detta avsnitt presenteras diskursbegreppets innebörd, den kritiska 
diskursanaly-sens metodologiska utgångspunkter, uppsatsens praktiska 
tillämpning av dessa samt det empiriska materialets övergripande karaktär. 

2.1 Diskursbegreppet 
Diskurs kan förstås som ”en idé om att språket är strukturerat i olika 
mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala 
domäner”.31 Dessa mönster formar, leder och begränsar subjekten i dess 
praktiker. Sålunda kan man i studier av språkliga utsagor tala om 
exempelvis juridiska diskurser, medicinska diskurser och i denna uppsats 
integrationspolitiska diskurser. En grundläggande utgångspunkt för 
uppsatsen är att de politiska aktörernas utsagor följer givna diskursiva 
mönster och uppkommer, formas och uttrycks i historiskt specifika 
sociokulturella kontexter. Diskursens utformning och utveckling 
inbegriper en inneboende maktaspekt mellan de berörda aktörerna. I 
diskursen utspelas sociala strider, tolkningsstrider, och förändrade 
diskursiva praktiker (produktion och konsumtion av språkliga utsagor) är 
tecken på förändrade sociala och kulturella praktiker.32 Inom det 
diskursanalytiska forsknings-fältet finns delvis kontrasterande 
maktperspektiv. Teun A. van Dijk, professor i diskursiva studier, menar att 
makten alltid används av bestämda intressegrupper i syfte att undertrycka 
passiva subjekt. Filosofen och historikern Michel Foucaults maktsyn är mer 
poststrukturalistisk.33 Han menar att makt och kunskap är intimt 
förbundna, de förutsätter varandra. Makten är inte bara undertryckande 
och i händerna på bestämda grupper utan den producerar vår sociala 

                                            
31 Ibid, s. 7 
32 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge, 2002), s. 28f 
33 Winther Jørgensen & Phillips, s. 95 
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omvärld, den ”konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter”.34 
Språkprofessorn Norman Fairclough bygger sin maktanalys på Gramscis 
hegenomibegrepp, där sociala grup-per förhandlar om betydelser tills 
betydelsekonsensus tycks uppstå hos allianser av grupper. I ett samhälle 
format av dominansrelationer ger detta upphov till ideologier.35 I 
förhandlingen finns konkurrerande perspektiv som ifrågasätter de 
dominerande betydelserna och gör att hegemonin är ständigt instabil, 
föränderlig och föremål för fortsatta maktkamper.36 Den diskursiva 
praktiken kan ses som en betydelseförhandling som bidrar till att forma, 
omforma och omvandla dominans-relationer.37 Denna process påverkar 
också den sociokulturella praktikens maktrela-tioner.38 De hegemoniska 
maktrelationerna kan därför enligt Fairclough synliggöras och utforskas 
med diskursanalys. Fokus bör ligga på diskursiv förändring och dess 
relation till ideologiska och sociala förändringar.39 

2.2 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen söker ”teoretiskt problematisera och empiriskt 
undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 
utveckling i olika sociala samman-hang”.40 Dess angreppssätt har fem 
gemensamma drag: 
• Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis diskursiv 

karaktär, dvs. diskursiva praktiker kan bidra till social och kulturell 
reproduktion och förändring. Det finns emellertid också sociala 
fenomen som inte är diskursiva. 

• Diskurs är därmed en social praktik som befinner sig i dialektisk 
relation till andra sociala fenomen. Diskurs både konstitueras av och 
bidrar till att konsti-tuera de icke-diskursiva aspekterna av världen. 

• Språkbruk ska analyseras empiriskt i dess sociala sammanhang. 
• Diskursiva praktiker har en ideologisk verkan. De kan skapa och 

återskapa ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper. 

                                            
34 Ibid, s. 20 
35 Ibid, s. 79f 
36 Fairclough, Critical Discourse Analysis (London, 1995a), s. 76 
37 Fairclough (2002), s. 87 
38 Winther Jørgensen & Phillips, s. 80 
39 Fairclough (1995a), s. 77f 
40 Winther Jørgensen & Phillips, s. 66 
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• Forskningen är kritisk då den i syfte att bidra till social förändring söker 
synlig-göra hur diskursiva praktiker upprätthåller en social värld 
präglad av ojämlika maktförhållanden.41 

Fairclough menar att diskursen konstruerar sociala identiteter, 
relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Hans kritiska diskursanalys 
utgår från kommuni-kativa händelser (språkbruk) och diskursordningar 
(summan av de diskurstyper och genrer som vid ett givet tillfälle ryms 
inom ett socialt fält).42 Dikursordningar rymmer olika diskursiva praktiker, 
vari diskurstyper används på bestämda sätt.43 

Enligt Fairclough har alla kommunikativa händelser tre dimensioner 
vilka kan analyseras: textnivån, den diskursiva praktiken och den 
sociokulturella praktiken.44 
• Textnivån. Egenskaperna i skriftliga, språkliga och visuella utsagor kan 

studeras. Fokus ligger på textens formella karaktär och uppbyggnad 
och hur detta bidrar till att konstruera diskurser. 

• Den diskursiva praktiken. De produktions- och konsumtionsprocesser 
vari texten uppkommit. Fokus ligger på hur producenter och 
konsumenter skapar, tolkar och kategoriserar diskursiva utsagor i 
relation till redan existerande diskurser. 

• Den sociokulturella praktiken. Formas av och formar texter genom den 
diskursiva praktiken. Förändrade diskursiva praktiker kan omvandla 
den etablerade diskursordningen och ge upphov till social och kulturell 
förändring. Då den sociokulturella praktiken rymmer också icke-
diskursiva element måste diskurs-analysen kompletteras med annan 
teoribildning.45 

Fairclough använder vissa nyckelbegrepp på varje analytisk nivå. På 
textnivån kan man bland annat studera transitiv meningsstruktur.46 Med 
transitivitet avses ”hur händelser förbinds (eller inte förbinds) med subjekt 
och objekt”47. Exempelvis kan en utsaga föra fram att ’invandrare blir 
diskriminerade’ och en annan att ’svenskar diskriminerar invandrare’. De 
olika framställningsformerna ger upphov till olika ideologiska 
konsekvenser.48 På den diskursiva praktikens nivå kan man bland annat 

                                            
41 Winther Jørgensen & Phillips, s. 67ff 
42 Fairclough, Media Discourse (London, 1995b), s. 55f 
43 Winther Jørgensen & Phillips, s. 73 
44 Fairclough (1995a), s. 97, se även bilaga 1 
45 Winther Jørgensen & Phillips, s. 74f 
46 Fairclough (1995a), s. 75 
47 Winther Jørgensen & Phillips, s. 87 
48 Ibid, s. 87 
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analysera intertextualitet, vilket innebär att man studerar texters 
historicitet; hur de bygger på tidigare texter och de hegemoniska 
maktrelationer som formar texterna.49 

van Dijks kunskapsperspektiv tillhör också det kritisk-
diskursanalytiska forsk-ningsfältet. Liksom Fairclough anser han att det 
finns både diskursiva och icke-diskursiva praktiker, och att de diskursiva 
praktikerna måste förstås också som element i komplexa sociala strukturer 
och relationer på makronivå.50 Han menar att kognitiva strukturer (”den 
mentala bearbetningen av information om den sociala världen”51) länkar 
samman individ och kollektiv i de diskursiva och sociala praktikerna.52 
Dessa strukturer är enligt van Dijk både kognitiva och sociala; de kan 
förstås som ett socialt medvetande som delas av medlemmar i sociala 
grupper och de formas och används i sociala sammanhang.53 De utgör 
exempelvis gemensamma normer, värden, attityder och ideologier. De 
reproduceras huvudsakligen genom offentliga diskurser och 
kommunikation.54 

van Dijk menar att kontinuiteten i ojämlika maktrelationer mellan 
olika sociala grupper mer eller mindre upprätthålls av alla involverade 
aktörer; genom social organisering, socialt-kognitiva strukturer och 
handlingar. Ett särskilt ansvar för denna reproduktion ligger dock hos de 
maktstarka grupperna, eliterna, då de genom att kontrollera stora delar av 
de offentliga diskurserna och kommunika-tionen har särskilt stora 
möjligheter att forma utvecklingen.55 Det innebär att ideologier 
uppkommer i en dubbelriktad process: specifika idéer formas, artikuleras 
och sprids av eliter och utvecklas till ideologier när de mottas och 
anammas av sociala grupper. Förekomsten av etniska stereotyper, 
polarisering och rasism i media är enligt van Dijk också att betrakta som 
ett elitistiskt fenomen då de avgörande besluten om inkludering och 
exkludering fattas under inflytande av de dominerande eliterna. Han 
menar att det som idag framstår som allmänt utbredd främlingsfientlighet i 
huvudsak bygger på elitistiska ideologier, diskurser och sociala praktiker.56 

2.3 Tillämpning 
                                            
49 Fairclough (2002), s. 84-102 
50 Teun A. van Dijk, Elite Discourse and Racism (London, 1993), s. 13f 
51 Winther Jørgensen & Phillips, s. 98 
52 van Dijk (1993), s. 27 
53 Ibid, s. 14 
54 Ibid, s. 27 
55 Ibid, s. 26f 
56 van Dijk, Ideology (London, 1998), s. 74ff 
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Uppsatsens metodologiska ansats söker ett kritiskt-diskursanalytiskt 
perspektiv grundat på både Faircloughs och van Dijks arbeten. Eftersom 
uppsatsen har en poststrukturalistisk utgångspunkt ansluter den sig i 
maktperspektivet främst till Foucaults och Faircloughs hållning. Diskursiv 
makt betraktas inte som av van Dijk uteslutande som ett medel för 
intressegrupper att undertrycka passiva subjekt. Istället ses den diskursiva 
praktiken som ett fält för diskursiva betydelseförhand-lingar som bidrar till 
att konstituera subjekt och den sociala världen. Dessa bety-
delseförhandlingar kan naturligtvis utmärkas av ojämlika 
maktförhållanden, ideolo-giska särintressen och hegemoniska tillstånd. De 
är kontextbundna; de formas och omformas av tid och rum. Den 
integrationspolitiska debatten inför riksdagsvalet 2002 betraktas som en 
betydelseförhandling mellan olika politiska och mediala aktörer, som 
utifrån givna ideologiska intressen söker etablera hegemoniska kun-
skapstillstånd i integrationspolitiska diskurser. Detta kan också komma att 
påverka sociala relationer och identiteter. 

Kommunikativa händelser, det vill här säga politiska dokument och 
politiska utsagor i massmedia, analyseras empiriskt i dess sociala 
sammanhang. På textnivå studeras utsagornas formella egenskaper och 
struktur, i form av nyckelbegrepp och transitivitet samt grundläggande 
överensstämmelse mellan de politiska aktörerna om integrationspolitiska 
mål och integrationskarriär. På den diskursiva praktikens nivå studeras hur 
aktörerna talar och skriver om integrationspolitik under den aktuella 
perioden, vilket också ur en intertextuell synvinkel jämförs med mer 
etable-rade, övergripande politiska diskursiva praktiker. Det är alltså de 
politiska aktörer-nas officiella diskursiva praktiker som kartläggs, snarare 
än enskilda företrädares utsagor. Ett historiskt perspektiv på de diskursiva 
praktikerna söks också genom att studera hur de förhåller sig till de 
invandrarpolitiska föreställningar som integra-tionspolitiken avsett att bryta 
mot och som bland annat postkoloniala perspektiv synliggjort (såsom den 
dikotomiska konstruktionen av ’Sverige/svenskar’ och ’Utlandet/de 
Andra’). Däremot analyseras inte de produktions-, konsumtions- och 
tolkningsprocesser i integrationsdebatten som utmärker den diskursiva 
praktikens nivå. Att synliggöra exempelvis de kognitiva strukturer som 
enligt van Dijk formar uttolkarens bearbetning av diskursiva och 
sociokulturella praktiker skulle förmod-ligen kräva en kompletterande 
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metodologisk ansats med exempelvis kvalitativa intervjuer och 
teoribildning om symbolisk interaktionism57. 

På den sociokulturella praktikens nivå studeras praktiska politiska 
förslag i de integrationspolitiska utsagorna och hur de förhåller sig till 
ideologisk begrepps-förståelse och integrationspolitiska spänningsfält. 
Dessutom kompletteras den diskursanalytiska ansatsen med annan 
teoribildning såsom sociologi, demokrati-teori, medieteori och 
postkolonialism. Uppsatsen gör inte anspråk på att säkerställa absoluta 
sociala och kulturella förändringsprocesser (det är en fråga för senare 
studier), utan söker synliggöra möjliga förändringstendenser utifrån den 
kontext-bundna kunskap som frambringas. De politiska och mediala 
eliternas roller och sär-skilda ansvar i denna process uppmärksammas. 

2.4 Empiri 
De politiska dokumenten har beställts från de olika partiernas 
distriktsorganisa-tioner i Östergötland. Därefter har kompletterande 
beställningar från centrala parti-kanslier gjorts. Materialet består av 
partiprogram, valmanifest och integrations-politiska dokument från 
valrörelsen 2002 (för fullständig förteckning, se bilaga 2). Materialet från 
Moderaterna och Kristdemokraterna är kvantitativt mindre än från de 
övriga partierna, vilket ytterligare motiverar kompletterandet av politiska 
dokument med massmediala dokument.  

De massmediala dokumenten har insamlats genom ordsökningar i 
databaserna Mediearkivet (Aftonbladet och Svenska Dagbladet) och 
Presstext (Dagens Nyheter och Expressen). Först har en sökning på 
begreppet ’integration’ gjorts. Då ’språktest’ och ’arbetskraftsinvandring’ är 
begrepp som ofta förekommit under perioden har kompletterande 
sökningar på dessa termer sedan gjorts. Artikelträf-farna har fördelat sig på 
följande vis (dubbletter undanräknade): 
 
Tabell 1. Antal artikelträffar i de olika dagstidningarna. 
Dagstidning Integratio

n 
Språktest Arbetskraftsinv

. 
Totalt 

Aftonbladet   25   8   12   45 
Dagens Nyheter   38 30   37 105 
Expressen   14   9   15   38 
Svenska   29   9   44   82 

                                            
57 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner (Stockholm, 2002), s. 76 
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Dagbladet 
Summa 106 56 108 270 
 
En överblick av materialets karaktär kan också ges genom att synliggöra 
vilka poli-tiska aktörer som oftast förekommer under perioden. En 
sammanställning visar att Folkpartiet omnämns i mer än hälften av 
artiklarna, trots att partiet vid tidpunkten var riksdagens näst minsta.58 De 
många omnämnandena kan dock förstås dels med hänsyn till att språktest 
för medborgarskap och ökad arbetskraftsinvandring fram-fördes och 
uppfattades som folkpartistiska förslag, dels att Dagens Nyheters och 
Expressens ledarsidor är oberoende liberala59 och att Svenska Dagbladets 
är obun-den moderat60. 
 
Tabell 2. Omnämnanden av politiska partier i materialet. 
Politiskt parti  
(% i riksdagsvalet 
199861) 

Omnämnanden 
i antal artiklar 

Omnämnanden i 
artiklar, procent 

Folkpartiet (4,7 %) 144 Ca. 53 % 
Socialdemokraterna (36,4 
%) 

  92 Ca. 34 % 

Moderaterna (22,9 %)   59 Ca. 22 % 
Vänsterpartiet (12,0 %)   33 Ca. 12 % 
Centerpartiet (5,1 %)   24   Ca. 9 % 
Kristdemokraterna (11,7 
%) 

  19   Ca. 7 % 

Miljöpartiet (4,5 %)   19   Ca. 7 % 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapsfilosofiska och ämnesinriktade 
teori-bildningar som utgör uppsatsens grundläggande teoretiska 
utgångspunkter. Det integrationspolitiska forskningsfältet berör teman som 
demokrati, strategier och tekniker för ’styrelse’, mänskliga rättigheter och 
globala relationer och processer. Det är ett forskningsfält som kan studeras 
utifrån en rad olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Därför framstår det 

                                            
58 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____36068.asp (2004-03-29) 
59 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=568 (2004-03-29) och Expressen, 
http://www.expressen.se/index.jsp?d=149 (2004-03-29) 
60 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp (2004-03-29) 
61 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____36068.asp (2004-03-29) 
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som angeläget att presentera de infallsvinklar som ansetts relevanta för 
uppsatsens syfte, samt att söka motivera dess praktiska, tvärvetenskapliga 
tillämpning. Dessutom följer socialkonstruktivistiska och språk-filosofiska 
utgångspunkter med valet av diskursanalys som metod. 
 
 

3.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen bryter mot traditionella vetenskapliga synsätt som 
exempel-vis realism, humanism och positivism.62 Den söker belysa hur 
kunskap påverkas av den sociala kontext vari den produceras, snarare än 
att utreda vilken kunskap som är sann/giltig respektive falsk/ogiltig.63 Den 
har fått stort genomslag under den postmodernistiska filosofi som präglat 
vetenskapen på senare tid, och bl.a. inspire-rats av Thomas Kuhns arbeten 
om vetenskapliga paradigm och av språkfilosofi och etnometodologi. En 
viktig socialkonstruktivistisk kritik av traditionell vetenskaps-syn är att 
denna faktiskt inte är oberoende, objektiv och logisk, utan påverkas av 
sociala konventioner formade av maktrelationer och särintressen.64 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips är diskursanalys ett 
socialkonstruktivis-tiskt65 angreppssätt. De sammanfattar fyra generella 
antaganden som ligger till grund för det socialkonstruktivistiska 
vetenskapsfilosofiska perspektivet: 
• En kritisk inställning till kunskap som betraktas som självklar. Det finns 

inga objektiva sanningar. Verkligheten framträder för oss bara som en 
produkt av våra kategoriseringar av världen. 

• Vår syn på och kunskap om världen är alltid formad av det historiska 
och kulturella sammanhang vi befinner oss i. Det betyder att våra 
världsbilder och identiteter är föränderliga. Människor har inga 
egenskaper som kan betraktas som äkta, stabila och autentiska. 

• Kunskapsprocesser är sociala processer. Världsbilder, sanningar och 
betydelser skapas och formas genom social interaktion. 

                                            
62 Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism (Stockholm, 2001), s. 10 
63 Ibid, s. 29f 
64 Ibid, s. 44-51 
65 Winther Jørgensen & Phillips använder den likartade beteckningen socialkonstruktionism för att 
benämna denna vetenskapsfilosofiska inriktning. 
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• Den rådande kunskapssynen är förbunden med social handling. Det 
innebär att olika kunskapskonstruktioner ger upphov till olika former 
av sociala praktiker.66 

Dessa fyra filosofiska antaganden formar också uppsatsens teoretiska 
och metodologiska inriktning. Det betyder att uppsatsen inte söker utreda 
vad som är sant respektive falskt i de diskursiva utsagorna, utan att fokus 
riktas mot den inte-grationspolitiska diskursens kunskapskonstruktioner 
och dess praktiska konse-kvenser för vad som i tal och handling betraktas 
som möjligt/synligt respektive omöjligt/osynligt. 
Kunskapskonstruktionerna antas både ha historisk förankring och befinna 
sig i konstant utveckling och omformning.  

3.2 Språkfilosofi 
Diskursanalytiska angreppssätt bygger på strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkfilosofi. En utgångspunkt för de språkfilosofiska 
perspektiven är att subjektets tillträde till verkligheten alltid går genom 
språket. Det är genom språket vi konstru-erar betydelser och 
representationer av verkligheten.67 Den strukturalistiska traditionen har 
bl.a. utvecklats av Ferdinand de Saussure, som menar att relationen mellan 
språk och verklighet är godtycklig. Subjekten ”tillskriver världen betydelse 
genom sociala konventioner, där bestämda ting förbinds med bestämda 
tecken”.68 Tecken får således betydelse bara i förhållande till andra tecken. 
Det betyder att tecknen ingår i ett nätverk, en språkstruktur, som 
språkvetenskapen söker studera.69 Poststruktura-lismen delar idén om en 
språkstruktur där tecknen ger betydelse åt varandra, men menar att 
betydelser inte kan fixeras och fastställas utan snarare är kontextbundna 
och rörliga. Språkstrukturer är därmed alltid tillfälliga och föränderliga. De 
skapas, återskapas och omvandlas när subjekten använder dem i konkret 
språkbruk.70 

De diskursanalytiska angreppssättens subjektsuppfattning återfinns 
också inom den strukturalistiska och den poststrukturalistiska 
språkfilosofin, och be-nämns av Foucault som det decentrerade subjektet. 
Subjektet och dess möjligheter och handlingar ses här inte som autonoma 
och suveräna, utan diskursivt konstitue-rade.71 Subjektsuppfattningen är en 

                                            
66 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11f 
67 Winther Jørgensen & Phillips, s. 15 
68 Ibid, s. 16 
69 Ibid, s. 16 
70 Ibid, s. 17f 
71 Ibid, s. 21ff 
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av de centrala punkter där språkfilosofin på ett avgörande sätt skiljer sig 
från exempelvis medvetandefilosofin, vilken i stället sätter individen och 
dennes medvetandeakter i fokus.72 

Uppsatsen delar den poststrukturalistiska ståndpunkten att teckens 
betydelse är relationell, kontextbunden och föränderlig. Därför blir också 
den diskursiva ana-lysen knuten till studiens sociohistoriska kontext. 
Synen på subjektet som decentra-liserat framträder genom att diskursiva 
utsagors innehåll, struktur och funktion utgör huvudsakligt analytiskt 
fokus, inte vem som framför utsagorna och vilka personliga motiv som 
kan ligga till grund för detta.  

3.3 Demokratiteori 
Olika politiska riktningar lägger olika betydelser i demokratibegreppet, 
dess syfte och omfattning. De riktningar vars demokratisyn här presenteras 
är konservatism, liberalism, ’grön’ ideologi och marxism. 

Kännetecknande för den konservativa demokratisynen är ett försvar 
för allmän och lika rösträtt, representativa församlingar för vilka 
majoritetsprincipen utgör beslutsregel, en väl förankrad och respekterad 
rättsordning, nationell sam-manhållning, medborgerlig ansvarskänsla och 
grundlagsskyddade fri- och rättighe-ter, privat äganderätt och 
marknadsekonomi. De demokratiska besluten får inte förändra de sociala 
och ekonomiska samhällsstrukturerna på avgörande sätt eller vara resultat 
av klass- och andra särintressen. De bör istället utgå från den samlade 
nationens intresse, eftersom denna är den mest naturliga kollektiva enhet 
varpå samhällets normer, identitet och trygghet vilar. Demokratins gränser 
sätts av de naturliga kollektiven, de medborgerliga fri- och rättigheterna 
samt av den privata äganderätten och marknadsekonomin.73 

Den liberala demokratisynen framhåller ett jämlikhetsideal där alla 
individers frihet, rättigheter och intressen är lika mycket värda. Sedan 
1800-talet har liberaler betraktat allmän och lika rösträtt som en möjlighet 
att säkerställa detta jämlikhets-ideal. Genom den representativa 
demokratin kan medborgare utkräva ansvar av folkvalda och försvara sina 
egna intressen. Staten ska förhålla sig neutral och överlåta åt medborgarna 
att fritt praktisera vad de önskar, så länge det inte inkräktar på någon 
annans frihet. Individernas privata verksamheter ska skyddas från 
otillbörlig offentlig intervention (vilket också innebär ett försvar av den 

                                            
72 Thomas Öhlund, Föreläsning: Språk, medvetande och tolkning, Campus Norrköping (2003-11-24) 
73 Torbjörn Aronson, Konservatism och demokrati (Stockholm, 1990), s. 276ff 
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privata äganderätten). Så länge demokratin försvarar dessa individuella fri- 
och rättigheter uppfyller den enligt liberalismen ett gott syfte.74 

’Grön’ demokratisyn betonar alla människors gemensamma ansvar för 
den sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska miljön. Det fordrar ett 
politiskt system som maximerar alla medborgares möjligheter att deltaga, 
fatta beslut och ta fullt, rättvist och likvärdigt ansvar. Detta system bör 
enligt ’grön’ ideologi vara demokratiskt, med fördel decentraliserat och 
främjande av brett deltagande i beslutsprocesserna.75 

Marxismen bryter med konservatismen och liberalismen i flera 
avseenden, inte minst på en central punkt; ägandet. Enligt marxismen är 
demokratin omöjlig så länge den privata äganderätten av 
produktionsmedlen består. Denna ordning gör den egendomslöse ofri, 
utan medbestämmande över det egna arbetet. I det kapita-listiska systemet 
finns enligt marxismen inga neutrala folkvalda organ, de kan inte 
representera hela befolkningen och tillgodose de båda samhällsklassernas 
intressen. Demokratins förverkligande fordrar därmed att arbetarklassen 
erövrar den politiska och ekonomiska makten och avskaffar 
privategendomen. Marxismen menar att i en verklig demokrati (det 
kommunistiska samhället) är styrelseskicket participatoriskt, demokratins 
beslutsområde stort och präglat av jämlikhet, ägandet kollektivt, 
arbetsdelningen ersatt av arbetscirkulation, klassmotsättningarna 
upphävda, den politiska staten upplöst och samhällsgemenskapen 
frivillig.76 

Den svenska politiska scenen har sedan 1920-talet kännetecknats av 
en tydlig blockuppdelning mellan socialdemokrater (med stöd av 
Vänsterpartiet) och de bor-gerliga, undantaget samlingsregeringen under 
andra världskriget. Parlamentarismen har präglats av både 
samarbetsdemokrati och majoritetsdemokrati, där breda, lång-siktiga 
överenskommelser träffats över blocken samtidigt som en inneboende 
kon-fliktdimension ändå funnits där.77 Det som kommit att kallas den 
svenska modellen har bl.a. utmärkts av kompromissen mellan arbete och 
kapital, en samförståndskultur, centrala avtalsförhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter utan statlig inbland-ning, fulla sysselsättningsmål, 
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generell välfärdspolitik, expertstyre och korpora-tism.78 Korporatism avser 
fasta, starka förbindelser mellan stat och organisationer, där gemensamma 
uppgörelser träffas efter sammanvägande av alla parters intres-sen. Den 
förutsätter bl.a. centraliserade och hierarkiska organisationer med mono-
polliknande ställning inom dess områden och en samsyn kring de 
ekonomisk-politi-ska målen.79 I den svenska modellen är det framförallt 
arbetsmarknadens parter och folkrörelserna som i praktiken haft en 
privilegierad ställning.80 Det finns tecken på att det demokratiska 
korporatistiska systemet på senare år börjat försvagas, kanske till och med 
försvinna, i en process som kan benämnas avkorporatisering. I stället 
tycks lobbyverksamhet och opinionsbildning blir allt viktigare.81 Även den 
svenska modellen som helhet förefaller ha försvagats avsevärt sedan 1970-
talet. Förkla-ringarna till denna utveckling är flera, delvis olika och många 
gånger ideologiskt förankrade. I vilket fall som helst har det svenska 
politiska fältet förskjutits åt höger, en omfattande decentralisering har skett 
från stat till kommuner, den offent-liga sektorns utbyggnad har avstannat 
och ersatts av nedskärningar, bolagiseringar och privatiseringar, och gamla 
och nya konflikter har synliggjorts och utmanat etablerade 
konsensusförhållanden.82 I ett mångkulturellt samhälle som Sverige 
aktualiseras nu frågor om demokrati, makt och jämlikhet och också ur ett 
etniskt-kulturellt perspektiv. En särskild utmaning för det demokratiska 
mångkulturella samhället förefaller vara att förena social integration med 
kulturellt erkännande och att möjliggöra kommunikation mellan olika 
gemenskaper (såsom etnisk-kulturella subjekt).83  

De olika ideologiska demokratiperspektiven och den svenska 
demokrati-modellens historiska utveckling har här presenterats då de 
bedöms angelägna att in-kludera vid en diskursanalys av svenska 
integrationspolitiska utsagor. Dels för att förstå vilket samhälle utsagorna 
avser att integrationen ska bidra till, dels för att förstå vilka roller som 
exempelvis stat, kommuner, näringsliv och det civila sam-hället (såsom 
folkrörelser och intresseföreningar) avses spela i denna process. Frå-gan 
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om förutsättningar för integration, erkännande och kommunikation mellan 
olika subjekt återkommer i uppsatsens slutdiskussion (se avsnitt 5.4). 

3.4 Governmentality 
När man studerar den integrationspolitiska debatten i valrörelsen 2002 
studerar man också formerna för politisk ’styrelse’ som aktivitet, så kallad 
governmentality (när termen ’styrelse’ hädanefter används är det avsett att 
hänvisa till begreppet ’govern-mentality’). Man ställs obevekligen inför 
frågor som hur politiska mål formas, med vilka strategier och tekniker 
makt utövas, hur subjekt konstitueras och hur kunskap om dessa subjekt 
produceras och kommer att bli betraktad som sann, hur praktiker och 
relationer disciplineras och social ordning upprättas och vidmakthålls.84 
Utifrån dessa frågeställningar kan man exempelvis studera hur 
normalitetsdiskurser verkar inom institutionella sammanhang.85 (En 
diskussion om möjliga normalitetsaspekter av integrationspolitiska 
praktiker följer i avsnitt 5.3.) 

Enligt Foucault utgör befolkningen subjektet för den moderna 
politiska ’sty-relsen’. Den politiska maktens praktiker motiveras med att 
vara för befolkningens – normalt både individens och kollektivets – bästa; 
att tillgodose dess behov och önskningar.86 ’Styrelsen’ måste förutsätta 
bestämda värden och antaganden om människor och vad som är ett gott 
liv. Dessa värden utgörs idag framförallt av vad som anses vara fri- och 
rättigheter87, där framförallt frihetsvärdet har kommit att bli de politiska 
projektens främsta princip de senaste två decennierna88; frihet att vara 
individ med tillhörande rättigheter, frihet att arbeta, att uttrycka sig, att 
konsumera etc.89 När man studerar ’styrelse’ åskådliggörs också vilka av 
dess aspekter som betraktas som statliga, politiska och offentliga 
åtaganden respektive vilka som inte gör det.90 

3.5 Medieteori 
Fairclough menar att massmedier kännetecknas av dess förmedlande av 
informa-tion från offentliga till privata domäner. De når stora massor av 
                                            
84 Nikolas Rose, Powers of Freedom (Cambridge, 2003), s. 3-10 
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åhörare och har därmed potential till betydande inflytande och makt. All 
slags masskommunikation reser viktiga frågor om tillträde och deltagande; 
vilka sociala aktörer får komma till tals och på vilka villkor? I allmänhet är 
detta de aktörer som även har andra former av makt och inflytande, 
exempelvis ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Mediala texter och 
praktiker formas av den kommersiella miljö medierna verkar inom, där 
huvuduppgiften enligt marknadslogiken är att leverera konsumenter till 
annon-sörer.91 Enligt Fairclough utgör också ägandestrukturer viktiga 
mekanismer för mediala diskursers utformning och utveckling. I en alltmer 
integrerad världs-ekonomi med tilltagande ägandekoncentration av medier 
tenderar medias förbin-delse med kapitalintressen att intensifieras och det 
politiska och sociala etablisse-mangets röster att framträda allt starkare. 
Sociologen och filosofen Jürgen Haber-mas liknar kommersialiseringen av 
den medialiserade offentliga sfären vid en slags refeodalisering i vilken 
allmänheten förvandlas till åskådare och konsumenter snarare än aktiva 
deltagare och medborgare.92 Fairclough belyser att medierna har en 
ideologisk funktion då de kan bidra till att reproducera sociala relationer 
präglade av dominans och exploatering.93 De är både produkter och 
producenter av den sociokulturella utvecklingen.94 

Fairclough talar om en ”medialiserad politisk diskursordning”95, där 
den politiska diskursordningen och den massmediala diskursordningen 
blivit intimt förbundna. Politiska diskurser återges i media, vilket skapar 
svårigheter framför allt för politi-kerna eftersom de massmediala genrerna 
skiljer sig från de politiska.96 Det är politi-kerna som måste anpassa sig 
efter de massmediala genrernas krav, vilket innebär att förekomsten av 
politisk aktivitet i media alltid föregås av en ”selektiv rekontextuali-sering”97 
av de politiska diskurserna. Och samtidigt frambringar media egna genrer 
för politiska diskurser som får allt större betydelse för politikerna. 
Medierna före-faller kunna påverka, ibland rent av diktera, villkoren för 
politikers kommunikation med allmänheten. Relationen mellan journalister 
och politiker kan dock vara mer komplex och ambivalent än så. De kan 
förhandla, samarbeta, påverka och kontrol-lera varandra. Den 
medialiserade politiska diskursordningen är, liksom andra 
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diskursordningar, en domän vari hegemonisk maktkamp ständigt pågår – 
vilket här-rör från maktstrider i det omgivande samhället. Medialiserad 
politik kan betraktas som både medias kolonisering av politiken och som 
politikens kolonisering av media. Fairclough hävdar att ur ett diskursivt 
perspektiv har utvecklingen inneburit fler och mer genomgripande 
anpassanden från politiken än från media. Den media-liserade politiska 
diskursordningen rymmer emellertid såväl motsättningar som ömsesidigt 
beroende, varför den i grunden är instabil och ständigt föränderlig.98  

Statsvetaren Thomas Meyer styrker Faircloughs tes om en massmedial 
koloni-sering av politiken. Han menar att partidemokrati fordrar offentlig 
dialog, över-väganden och konsensussökanden. För att möjliggöra detta 
måste media skildra politiska processer i alla dess dimensioner.99 Så är 
dock sällan fallet. Snarare riktar massmedia allmänhetens intresse mot ett 
begränsat urval av ämnen och teman ur avgränsade tidsperspektiv.100 
Politikers legitimitet är beroende av demokratisk för-ankring, vilket 
innebär att man har ett väsentligt intresse av att medverka i media. 
Tillträde villkoras dock av mediernas regelverk och direktiv, vilket leder 
till att den politiska sfären underordnas den massmediala. Meyer betraktar 
detta som politi-kens ovillkorliga kapitulation inför medielogiken, där 
politiken på alla nivåer måste följa medias regler och anvisningar. 
Politikernas massmediala framträdanden och utspel blir därmed teatraliska, 
en sorts alltmer professionella skådespel utifrån medial regi inför en 
föreställd offentlighet.101 

Meyer menar emellertid inte att den mediala koloniseringen av 
politiken helt har gjort politiken till ett passivt redskap i massmediernas 
tjänst. Politiska initiativ fortsätter alltjämt att forma den övergripande 
politiska utvecklingen, även om medielogikens inflytande blivit allt 
starkare. Politiska aktörer kan också använda social, ekonomisk och 
medial makt för att forma politiska skeenden. Den mediali-serade 
politikens processer kan förstås som en form av förhandlingar mellan de 
politiska aktörernas ursprungliga intentioner och medias (emellanåt 
skyndsamma) bemötande av dessa. Dess praktiska konsekvenser förefaller 
att bli en tilltagande marginalisering av politiska överväganden och 
långsiktighet i den offentliga sfären.102 Den nya massmediala demokratins 
maktstruktur skiljer sig enligt Meyer från den traditionella europeiska 
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demokratins. Politisk makt tenderar att införlivas i en tredelad relation 
mellan karismatiska politiska ledare, media och fortlöpande 
opinionsundersökningar. Medborgarnas politiska deltagande förlorar 
gradvis dess relevans.103 

Både Fairclough och Meyer förefaller i sina medieanalyser utgå från 
den mass-medieideologi som benämns socialt ansvarsideologin. Den riktar 
kritik mot de effekter för medierna, den offentlig debatten och, i 
förlängningen, demokratin som den fria marknadsekonomin ger upphov 
till. Massmedierna har enligt detta synsätt ett mora-liskt ansvar för att ge 
utrymme för en allsidig nyhetsförmedling och en mångfald av idéer och 
åsikter. Detta hämmas, menar man, av en alltför stark ägandekoncentra-
tion av medierna.104 Utvecklingen mot tilltagande ägarkoncentration, lokala 
monopol och minskad mångfald är synlig inom den europeiska 
dagspressen. Dock finns betydande skillnader mellan olika länder. 
Exempelvis Sverige har vidtagit presspolitiska åtgärder, s.k. presstöd, för 
att bromsa marknadskrafternas koncentra-tionsprocesser och säkerställa en 
viss mångfald på tidningsmarknaden.105 

Uppsatsens empiriska studie tar fasta på frågan om tillträde och 
deltagande under valrörelsen 2002. Vilka aktörer får komma till tals, och 
på vilka villkor? Det förefaller också angeläget att studera mediala 
dokument då det finns en ideologisk potential i medias metoder att belysa 
olika frågor. Massmedierna är själva aktörer i gestaltandet av politiska 
dagordningar och konflikter106 och dess makt över dessa dagordningar är 
särskilt stor i valrörelser, då konkurrensen och konflikterna mellan de 
politiska aktörerna blir särskilt tydlig.107 Förhoppningen är att empiri 
insamlad bl.a. från de fyra största dagstidningarna ska kunna bidra till en 
mer samlad bild av den integrationspolitiska debattens utformning och 
möjliga ideologiska följder, samt en bättre förståelse för olika aktörers 
positioner. De massmediala dokumenten och de politiska dokumenten 
betraktas utgöra delar av en medialiserad politisk diskursordning i en 
offentlig sfär, i vilken diskursiva utsagor i politiska dokument inte främst 
avses särskiljas från och ställas mot diskursiva utsagor i mediala 
dokument. Snarare menas att politiska och massmediala genrer till stor del 
ska kunna komplettera varandra. 
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3.6 Postkolonialism 
Postkolonialism är en forskningstradition som studerar teman som 
globalisering, imperialism, migration, mänskliga rättigheter, kulturella 
identiteter, diaspora, rasis-tiska stereotyper, motstånd och 
förändringsstrategier. Den är starkt influerad av poststrukturalismen och 
studerar historiska och samtida relationer och påverkans-processer inom 
och mellan kolonialmakter och koloniserade samhällen, och vilka 
konsekvenser (sociala, kulturella, ekonomiska etc.) dessa har givit och kan 
ge upp-hov till.108 Robert C. Young, professor i engelska och kritisk teori, 
sammanfattar den postkoloniala teoribildningens kärnfokus som 
”conflictual cultural interaction […] always concerned with the positive 
and negative effects of mixing people and cultures.”109 Han skriver att den 
postkolonialistiska disciplinen är unik på så sätt att den är den första 
disciplinen inom västerländsk akademi som har ett kritiskt förhållningssätt 
mot väst och som använder de akademiska institutionernas maktresurser 
mot väst. Den för-vandlar traditionella kunskapsobjekt, såsom de 
koloniserade objekten, till kunska-pens subjekt:110 

Postcolonial critique marks the moment where the political and cultural 
experience of the marginalized periphery developed into a more general 
theoretical position that could be set against western political, intellectual 
and academic hegemony and its protocols of objective knowledge.111 

Postkolonialismen som vetenskaplig disciplin brukar sägas ha sin 
begynnelse i Edward W. Saids (professor i engelska och komparativ 
litteratur) verk Orientalism. Said belyser kolonialismens diskursiva 
praktiker; där orientalismen är Västerlandets metod att konstruera och 
producera kunskap om Österlandet, orienten. Orienten och dess invånare 
konstitueras som Västerlandets ’diskursiva Andra’, dess negation. Väst blir 
det orienten inte är, vilket innebär att när orienten tillskrivs attribut som 
irrationalitet, traditionalism, sensualism och despotism produceras 
samtidigt en västerländsk självbild präglad av rationalitet, progressivitet 
och demokrati. Detta motiverar och nödvändiggör också Västerlandets 
politiska, kulturella och ekono-miska dominans.112 Said menar att det finns 
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ingen sann Orient, den i sig själv är en orientalistisk konstruktion – en 
västerländsk projektion på ’de Andra’:113 

Det Orienten som framträder i orientalismen är […] ett system av 
framställningar som fungerar inom ramarna för en hel uppsättning krafter 
vilka har fört in Orienten i den västerländska lärdomen, det västerländska 
medvetandet och så småningom i det västerländska imperiet […] Dess 
objektiva upptäckter […] är och har alltid varit styrda av det faktum att dess 
sanningar, liksom alla sanningar som överförs genom språket är inneslutna i 
språket.114 

Said hävdar också att de orientalistiska praktikerna ingalunda upphört för 
att kolo-nialismen i form av Västerlandets territoriella expansion avstannat. 
Tvärtom menar han att de orientalistiska representationerna till stor del 
fortlever och har förstärkts, inte minst till följd av politikens 
medialisering.115 

Stuart Hall, professor i sociologi, skildrar den historiska diskursiva 
konstruk-tionen av Väst/’the West’, och de Andra/’the Rest’. De tecken 
som binds till väst är enligt Hall utveckling, industrialisering, kapitalism, 
sekularism och modernitet. Genom denna konstruktion kategoriseras, 
klassificeras, representeras och rangord-nas människor, samhällen, 
kulturer och platser som ’västerländska’ och ’icke-västerländska’. Den 
producerar ideologisk kunskap och attityder gentemot dessa subjekt och 
har utgjort den organiserande faktorn i den globala maktordningen. Den 
västerländska identiteten har utvecklats genom dess förståelse av ’andra 
världar’ som annorlunda, vilka samtidigt sammanfogats i samma historiska 
tidslinje och utgjort angränsande element, ’myntets baksida’, i samma 
diskurs. Så har ’världarna’ utifrån dikotomin ’the West and the Rest’ 
utvecklats till olika ömsesidigt beroende delar av ett språk och ett globalt 
system av sociala, ekonomiska och kulturella relationer.116 Hall använder 
termen ’stereotyping dualism’ för att visa vad som utmärker den diskursiva 
strategin. Först generaliseras egenskaper som sägs utgöra folkgruppers 
innersta väsen, ’stereotyping’. Därefter delas stereotypen i positivt och 
negativt värderade delar, ’dualism’. Världen betraktas i termer av vi/’the 
West’ – dom/’the Rest’, bra – dålig, civiliserad – ociviliserad och så vidare. 
De Andra konstitueras som allt det Väst inte är, dess bipolära spegelbild.117 
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Hall menar att den diskursiva konstruktionen av ’the Rest’ var 
nödvändig för utvecklingen av den västerländska upplysningsperioden 
och därmed kunskap såsom den moderna sociologin, där Väst kom att 
betrakta och representera sig självt som världens centrum och kulmen på 
den historiska utvecklingen. Diskursen fortsätter enligt Hall att på olika 
sätt påverka ’the West’ genom språket, dess bilder av ’oss’ och ’de Andra’, 
maktrelationer och praktiker mot ’the Rest’.118 Det tycks finnas 
grundläggande samstämmighet mellan Said och Hall om den diskursiva 
praktikens historiska betydelse för globala kunskapsprocesser, koloniala 
relationer och praktiker. Då den orientalistiska diskursen är lokaliserad till 
en österländsk/asiatisk kontext, finner uppsatsen diskursen om ’the West 
and the Rest’ mer universalistisk och därmed mer tillämpbar för en analys 
av dikotomiska föreställningar om etnicitet i svensk integrationsdebatt. 
Den diskursiva konstruktionen av ’invandrare’ i den svenska kontexten 
behöver nämligen inte vara liktydig med konstruktionen av ’orientalen’, 
även om samstämmighet kan förekomma. 

3.7 Integrationspolitiska spänningsfält 
Statsvetaren Karin Borevi skriver att den liberala välfärdsstaten kan ses 
som ett integrationsprojekt som syftar till att göra medborgarna jämlika i 
fråga om civila, politiska och sociala rättigheter. Det Borevi frågar sig är 
vad som sker när dessa jämlikhetssträvanden ska förenas med kulturell, 
etnisk och religiös mångfald.119 Integrationspolitiska praktiker förefaller 
rymma åtminstone fem grundläggande spänningsfält; nämligen individ – 
kollektiv, etnos – demos, allmänna åtgärder – riktade åtgärder, 
sammanbindande socialt kapital – överbryggande socialt kapital samt 
horisontell kapacitet – vertikal kapacitet. Dessa spänningsförhållanden bör 
i realiteten ofta betraktas som sammanbundna och samverkande, men här 
presen-teras de en och en i syfte att göra framställningen mer 
lättöverskådlig. De diskursiva utsagorna analyseras också med 
utgångspunkt i dessa spänningsfält. 
 
Individ – kollektiv 
Ett allmänt spänningsförhållande inom välfärdspolitikens strävan att 
säkerställa medborgarnas sociala rättigheter och som också återspeglas i 
integrationspolitiken, är det mellan individuella och kollektiva intressen 
och behov. Staten måste alltid relatera individens rätt till vissa sociala 
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nyttigheter mot de villkor som råder för olika kollektiv och för 
samhällskollektivet som helhet. Det är inte alltid dessa intressen och 
behov överensstämmer, vilket då synliggör behovet av politiska 
prioriteringar.120 
 
Etnos – demos 
En central integrationsfråga rör möjligheten att erhålla 
medborgarskapsstatus, dvs. fulla politiska rättigheter. 
Medborgarskapslagarna visar också vilka föreställningar som format och 
formar den nationella identiteten. Ska den nationella gemenskapen förstås 
som i första hand en etnisk gemenskap eller en politisk och civil sådan? 
Borevi menar att de två olika sorternas förståelse av vad den nationella 
gemen-skapen består av får praktiska politiska konsekvenser gentemot 
invandrare. Med utgångspunkt i föreställningen om en nationell etnisk 
gemenskap tenderar de ’etniskt annorlunda’ invandrarna att uteslutas ur 
statens integrationsprojekt. Däre-mot förefaller invandrare i högre 
utsträckning att inkluderas i statens integrations-projekt när 
utgångspunkten är att nationen är en politisk och civil gemenskap. Enligt 
Borevi går det knappast att förena en förståelse av nationen som en etnisk 
gemenskap med den liberala välfärdsstatens princip om politisk 
jämlikhet.121 
 
Riktade åtgärder – allmänna åtgärder 
Staten kan förhålla sig till etnisk olikhet på två sätt i ett mångetniskt och 
mång-kulturellt samhälle. Antingen söker man främja den genom politiska 
åtgärder eller inte. En fråga som aktualiseras är om det också finns 
kulturella rättigheter att försvara och stärka vid sidan av de civila, politiska 
och sociala? En stat som inte främjar minoritetskulturer förhåller sig passivt 
neutral gentemot medborgarnas etniska tillhörigheter och har inga 
ambitioner att varken gynna eller motarbeta olika kulturer. En stat som 
söka främja minoritetskulturer strävar däremot efter att aktivt förbättra 
medborgares möjligheter att bevara och stärka olika etniska och kulturella 
tillhörigheter.122 Mer konkret kan en politik för att främja minoritetskulturer 
leda till särskilda åtgärder som antingen kräver undantag eller tillägg i de 
civila, politiska och sociala rättigheterna. Beträffande civila rättigheter kan 
framföras att vissa minori-teter behöver undantag från allmänna lagar och 
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förordningar för att kunna hålla en religiös tro och livsstil levande. 
Beträffande politiska rättigheter kan framföras att vissa marginaliserade 
minoriteter måste ges ökat inflytande i politiska församlingar för att skapa 
förutsättningar för genuint jämlika möjligheter till inflytande. Beträffande 
sociala rättigheter kan framföras att de måste kompletteras med särskilt 
stöd till etniska minoriteters bevarande och utvecklande av 
ursprungskulturer.123  
 
 
 
Sammanbindande socialt kapital – överbryggande socialt kapital 
Sammanbindande respektive överbryggande socialt kapital är begrepp 
som Borevi hämtar från statsvetaren Robert Putnam. Han använder dem 
för att beskriva hur staten förhåller sig till resursen ’sociala kontakter’, 
vilken ofta är en bristvara för nyanlända invandrare. Genom ett 
sammanbindande socialt kapital stärks identiteten inom en homogen 
grupp, medan ett överbryggande socialt kapital kan föra männi-skor med 
olika etnisk, social och kulturell bakgrund närmare varandra. Människor 
kan behöva olika former av socialt kapital i olika situationer. En politik 
som syftar till att aktivt främja etniska minoriteters fortlevnad kan betrakta 
en miljö med starkt sammanbindande socialt kapital som en resurs. 
Emellertid kan en sådan politik också ge upphov till etnisk och kulturell 
segregation, vilket då kan fordra ett överbryggande socialt kapital för att 
åstadkomma en integration som innebär verklig civil, politisk och social 
jämlikhet mellan alla medborgare.124  
 
Vertikal kapacitet – horisontell kapacitet 
Borevi menar dock att även det sammanbindande sociala kapitalet kan 
resultera i ökad överbryggande integration. Hon stödjer sig på statsvetaren 
Axel Hadenius, som hävdar att det finns en vertikal och en horisontell 
aspekt av demokratin. Kontakter tvärs över sociala barriärer, där 
medborgarna kan mötas, samverka och kompromissa, skapar en 
’horisontell kapacitet’. Samtidigt måste olika grupper också kunna 
mobilisera sig och driva särintressen gentemot makteliter, vilket fordrar en 
’vertikal kapacitet’ i det politiska systemet. Engagemang i t.ex. 
invandrarföreningar förväntas av Borevi kunna förbättra maktsvaga 
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gruppers möjligheter att utnyttja sina politiska rättigheter.125 I så fall kan en 
åtgärd som stöd till invandrarföreningar stärka minoriteters vertikala 
kapacitet och bidra till ökad politisk integration. 

4. Analys 
Det analytiska avsnittet har sju delmoment: integrationspolitiska mål, 
integrations-karriären, nyckelbegrepp, transitivitet, politisk-sociala 
praktiker, dikotomin ’Sve-rige/svenskar’ och ’Utlandet/de Andra’ samt 
integrationspolitiska spänningsfält.  

4.1 Integrationspolitiska mål 
Det råder stor överensstämmelse mellan de olika integrationspolitiska 
diskursiva utsagorna om de integrationspolitiska målsättningarna såsom de 
formulerats av regeringen i proposition 1997/98:16 (se sid. 2). 
Integrationen syftar enligt utsagorna till att stärka individens möjligheter att 
på jämlika villkor utvecklas, ta eget ansvar, deltaga i och bidra till 
samhällsutvecklingen och förverkliga sina drömmar: 

Vi vill stärka människor och ge dem möjlighet till egenmakt […] Invandrare 
bör åtnjuta samma frihet som övriga medborgare.126 

[…] invandrare […] kan bidra […] i samhällsutvecklingen […] Centerpartiets 
ut-gångspunkt är alla människors lika värde och rättigheter. Det yttersta 
målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att 
förverkliga sina dröm-mar.127 

Vi arbetar för ett samhälle fritt från intolerans där varje individ, oavsett 
etnisk eller kulturell bakgrund […] har rätt och möjlighet att göra egna och 
fria val. […] Målet är att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter i arbetslivet, i privatlivet och i samhället i övrigt.128 

Det finns också en grundläggande samsyn kring samhällets uppgifter i 
integrations-processen. Samhället ska enligt utsagorna erbjuda 
medborgarna ”jämlika livsvillkor och lika stora möjligheter att utvecklas 
och förverkliga sina livsprojekt.”129 De integrations-politiska insatserna ska 
syfta till arbete och egenförsörjning.130 Förekomsten av diskriminering på 

                                            
125 Ibid, s. 137f 
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128 Socialdemokraterna, Rätt till arbete utan diskriminering (2002), s. 4 
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130 Se exempelvis Folkpartiet, En ny integrationspolitik (2002), s. 4 
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grund av exempelvis religion och etnicitet är oacceptabel och ska 
motverkas, så att alla människors resurser och mångfald kan tas till vara.131 
Olika grupper ska ges möjligheter ”att bevara och utveckla sin kultur och 
sitt språk.”132 Sam-hället bör inse att ”…framsteg uppstår ur dynamiken då 
olikheter möts […] jämlikheten innebär att varje människa får vara en 
tillgång.”133  

Att överensstämmelsen om de övergripande integrationspolitiska 
målen är hög mellan de olika utsagorna innebär inte att de är alltigenom 
identiska. Tyngd-punkten mellan exempelvis individens och samhällets 
ansvar varierar (se avsnitt 4.4), och vägen – den politisk-sociala praktiken 
– mot de uttalade målen kan i vissa avseenden vara diametralt motsatt 
mellan olika aktörers utsagor (se avsnitt 4.5). Men den höga 
överensstämmelsen under perioden är ett uttryck för en basal enig-het (ett 
hegemoniskt tillstånd om man så vill) om integrationspolitikens mål inte 
bara inom utan också mellan de olika aktörernas diskursiva utsagor, en 
enighet som manifesteras i de samlade diskursiva praktikerna. Enigheten 
om att det är integra-tionspolitikens uppgift att tillförsäkra alla människor 
lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter, att bejaka mångfalden och att 
främja deltagande i samhällsutveck-lingen tyder på att den 
integrationspolitiska propositionens målsättningar är brett förankrade i 
riksdagen. Det betyder i så fall att den övergripande integrationspoli-tiska 
utvecklingen präglas mer av ett parlamentariskt samarbetstillstånd än 
öppna konflikter.134 Den parlamentariska polemik som uppstår rör då 
framförallt sakfrå-gor på den politisk-sociala praktikens nivå. 

En integrationspolitisk ambition har alltså varit att frångå den 
stigmatiserande verkan som invandrarpolitiken givit upphov till. Och de 
politiska aktörerna är noga med att konstituera integrationssubjektet som 
en individ: ”Det är av yttersta vikt att inte se invandrarna som en grupp 
utan som de enskilda individer de är, med olika behov och 
förutsättningar.”135 Eller… 

Arbetet för integration handlar inte om att göra alla lika. Vi vänder oss mot 
den trångsynta logik som i alla lägen klassificerar människor i två motsatta 
fack – svenskar och invandrare. Det viktiga är att vi alla blir behandlade och 
respekterade som fullvärdiga medlemmar av det samhälle som vi lever i. 
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Det är sedan upp till individen själv att i olika tidpunkter och situationer i 
sitt liv definiera sig i förhållande till ett eller flera kollektiv.136 

Samtidigt finns det i en politisk demokrati alltid olika intresseallianser 
(såsom klasser, kön, etniska och religiösa grupper etc.) vars kollektiva 
önskemål de politiska institutionerna strävar efter att omsätta i praktisk 
politik.137 Det betyder att politiska aktörer, oavsett uttalade ambitioner, har 
att förhålla sig till de rådande föreställningar om kollektiva identiteter som 
de facto förekommer i ett samhälle. Människor identifierar sig själva och 
identifieras (även av institutioner) med exempelvis samhällsklasser och 
kön.138 En annan viktig kollektiv kategorisering har under de senaste 
århundradena utgjorts av den nationella principen.139 Den natio-nella 
gemenskapen har uppkommit under ”framväxten av den moderna 
kapitalismen, den territoriella staten och dess våldsmonopol samt de 
moderna kommunikationsteknologierna som definierar den nationella 
identitetens modernitet.”140 Den har bidragit till att konstituera ett ’vi’ i form 
av svenskar och ett ’dom’ i form av icke-svenskar/invandrare. De politiska 
aktörernas ambition att diskursivt konstituera integrationssubjektet som en 
etniskt, nationellt och kulturellt obunden individ, samtidigt som de 
politisk-sociala praktikerna syftar till att ge 
’invandrare’/’utlänningar’/’nysvenskar’ samma rättig-heter, skyldigheter och 
möjligheter som ’infödda svenskar’ framstår då som något av en paradox. 
Man rör sig både mellan de politisk-diskursiva dekonstruktionerna av 
nationella kollektiva identiteter och en social verklighet präglad av just 
diskrimi-nering, exkludering och marginalisering på etnisk, kulturell och 
religiös grund. Man tycks således söka ett perspektiv bortom 
invandrarpolitikens stigmatiserande ’vi och dom’-tänkande. Frågan är 
emellertid om inte all form av parlamentarisk demokrati, med dess 
kollektiva former för beslutsfattande141, berör grupper av medborgare i 
någon mening och därmed rymmer en inneboende stigmatiserande 
dynamik gente-mot de konstituerade subjekten (se även avsnitt 4.7). 
Integrationssubjektet tenderar hos alla aktörer att transformeras från 
’individ’ till ’kollektiv’ eller ’invandrare’ – vilket ju kan innebära såväl 
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individ som kollektiv – när den diskursiva praktiken ska omsättas i social 
praktik (uppsatsens kursivering i följande citat). Och många praktiska 
förslag rör alltjämt den/de invandrade, trots att integrationspolitiken ska 
syfta till att göra även infödda invånare delaktiga i dess processer142 (se 
även avsnitt 4.7, spänningsfältet mellan allmänna och riktade åtgärder): 

Tillvarata invandrares språkliga och kulturella kompetens. Sverige har nytta 
av två- och flerspråkiga invånare på en mängd områden.143 

[…] utöver en annan ekonomisk politik för nya arbeten krävs också flera 
specifika åtgärder för att förbättra situationen för de nya svenskarna.144 

Vid likvärdiga meriter ska den underrepresenterade gruppen anställas.145 

Återigen bör poängteras att en grundläggande överensstämmelse mellan 
de olika politiska aktörernas utsagor inte är detsamma som total enighet i 
den diskursiva konstruktionen av integrationssubjektet eller i föreslagen 
politisk-social praktik. Det finns också märkbara skillnader mellan 
utsagorna, inte minst på ideologisk grund, vilket synliggörs i senare 
avsnitt. Det viktiga med detta avsnitt har varit att visa att även fast 
aktörernas konstituerande av integrationssubjektet följer målsättningen i 
proposition 1997/98:16 tycks de föreslagna politisk-sociala praktikerna 
alltjämt, åt-minstone i vissa avseenden, rikta sig mot sociala grupper. 
Något annat är måhända en politisk omöjlighet i en representativ 
demokrati. 

4.2 Integrationskarriären 
Det finns en basal samsyn mellan de olika aktörerna också kring vilka 
övergripande politiska områden som integrationspolitiken kretsar; såsom 
arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik och skol- och utbildningspolitik. 
Man följer därmed den invandrar- och integrationspolitiska utveckling 
”som innebär en kraftfullare betoning av den generella politikens betydelse 
för invandrares livsvillkor och levnadsförhållanden.”146 De områden som 
de diskursiva utsagorna behandlar rör framförallt introduktion, boende, 
utbildning, arbete, diskriminering samt möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter. Det liknar en karriärbana, en evolutionslinje, som 
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integrationssubjektet ska följa för att i slut-änden vara till fullo integrerad i 
den svenska samhällsgemenskapen. 

Under introduktionsperioden ska väntetiden för beslut om 
uppehållstillstånd kortas.147 Periodens mål bör, liksom för 
integrationspolitiken i stort, vara arbete och egenförsörjning.148 
Integrationssubjektet ska erbjudas svenskundervisning av god kvalitet och 
förberedas för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.149 

Bostadspolitiken bör planera för ett blandat boende150 eftersom 
”möten mellan människor med olika bakgrund […] leder till mer 
integration”.151 Ett alltför segregerat boende kan försvåra 
integrationssubjektets möjligheter att lära sig svenska och komma in i 
samhället.152 Boendet ”ska vara ett val, inte ett tvång.”153 Myndigheter och 
institutioner bör bidra till att höja statusen på segregerade områden genom 
att loka-lisera verksamheter dit.154 Service och kommunikationer bör 
förbättras och de boendes trygghet säkerställas.155 

Svenska för invandrare, Sfi, bör effektiviseras och individanpassas.156 
Komp-letterande praktik och utbildningar ska förbereda inträde på 
arbetsmarknaden.157 Det är nödvändigt med en utbildning som ger 
grundläggande kunskaper i svenska språket för att integrationssubjektet 
ska kunna förstå hur samhället fungerar, kunna dela social gemenskap158 
och få makt över sin tillvaro.159 Integrationssubjektets utbildning och 
arbetserfarenhet bör bättre kunna valideras.160 Skolan ska ge alla elever 
”möjlighet att lära, oavsett bakgrund.”161 Även i invandrartäta områden 
måste skolorna hålla hög kvalitet.162 Modersmålsundervisning ska 
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erbjudas.163 Skolan har också en viktig uppgift när det gäller att förmedla 
demokratiska värden och respekt för mångfald.164 

Arbete är en central integrationsfaktor165 och därför är det viktigt att 
integra-tionssubjektet snabbt kan få en sysselsättning.166 ”Att ha ett arbete 
och kunna leva på sin lön ger självbestämmande och livskvalitet [och] leder 
på sikt till minskade spänningar mellan olika grupper.”167 
Integrationssubjektet ska således slippa långvarigt beroende av exempelvis 
socialbidrag.168 Man bör också främja nyföretagande.169 

Utbredd diskriminering på grund av etnicitet förekommer i det 
svenska samhället, inte minst på arbets- och bostadsmarknaden.170 Det är 
övergrepp171 som inte är värdiga ”ett civiliserat samhälle grundat på 
demokrati och mänskliga rättigheter.”172 Att motverka diskriminering är ett 
ansvar för alla173 och dessutom bör diskrimine-ringslagstiftningen 
effektiviseras174. Alla medborgare ska behandlas lika och neut-ralt175, 
”svensk lag ska gälla lika för alla som vistas i Sverige.”176 
Integrationssubjektets frihet ”kan sträckas ut ända till den punkt där den 
inskränker andras motsvarande frihet.”177 Man ska ha rätt att bosätta sig på 
valfri plats, utöva sin religion och sina mänskliga rättigheter.178 Det 
integrerade subjektet känner att det har möjlighet att påverka sin 
situation.179 

De referenser som ovan presenterats är som synes hämtade från 
specifika politiska aktörer men också av sådan karaktär att de i huvudsak 
reproduceras i samtliga riksdagspartiers samlade diskursiva utsagor om 
integrationspolitik. Den här sam-manvägda överensstämmelsen kring 
integrationskarriären, från introduktion till subjektets slutliga integration i 
samhället, är ytterligare ett tecken på att det råder ett parlamentariskt 
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samarbetstillstånd180 beträffande integrationspolitikens övergri-pande 
utformning. Samtidigt bör noteras att de värden, visioner och mål som 
ovan presenterats bör vara att betrakta som tämligen okontroversiella i en 
liberal väl-färdsstat som Sverige, vilken syftar till att åstadkomma 
integration och samhörighet genom att säkerställa jämlika möjligheter för 
alla invånare.181 På en välfärdspolitisk nationell arena framstår det som mer 
kontroversiellt att förespråka ojämlika rättig-heter och livsbetingelser för 
invånarna än tvärtom. Dessa värden, mål och visioner är också 
okontroversiella på så sätt att de moralfilosofiskt kan försvaras utifrån 
såväl pliktetiska som konsekvensetiska principer.182 Överensstämmelsen 
mellan de olika politiska aktörernas utsagor är alltså att betrakta som 
följdriktig då dess diskursiva praktiker i huvudsak följer den svenska 
välfärdspolitiska tradition som alltsedan invandrarpolitikens etablering 
1968 haft som mål att invandrares och infödda svenskars livsvillkor ska 
vara jämlika.183 Samtidigt kan man kritiskt invända att uppsatsen inte 
undersöker vilka diskursiva utsagor som är etisk retorik och vilka som i 
realiteten omsätts i politisk-social praktik för att säkerställa de jämlika livs-
villkoren. van Dijk menar att västerländska politiker i allmänhet 
konstituerar sig själva som förespråkare av etnisk tolerans, som handfasta 
försvarare för lika rättig-heter och som motståndare till kolonialism och 
rasism. Det skapar ett kraftfullt moraliskt konsensus kring dessa teman 
som dock inte utesluter att praktiker för ojämlikhet alltjämt kan fortsätta.184 
De uppmärksammade främlingsfientliga uttalan-dena av politiker under 
valrörelsen om den etniska mångfalden, vilka stred mot de officiella 
utsagornas hållning185, indikerar att en diskrepans mellan officiella och 
inofficiella diskursiva praktiker kan förekomma hos förtroendevalda också 
i Sve-rige. Det är inte uppsatsens syfte att klarlägga hur utbredd och 
omfattande denna diskrepans inom politiska verksamheter kan vara. 

 

4.3 Nyckelbegrepp 
Det finns vissa begrepp som ständigt återkommer under perioden i 
aktörernas utsagor. De benämns här som nyckelbegrepp. Från framförallt 
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Folkpartiet men också Moderaterna märks en tydlig kravretorik, vilket i 
medierna framförallt upp-märksammas genom Folkpartiets förslag att 
acceptabla svenskkunskaper ska vara ett krav för erhållande av 
medborgarskap: 

Folkpartiet föreslår […] att acceptabla kunskaper i svenska språket ska vara 
ett krav på dem som ska bli medborgare i vårt land.186 

Modraterna ställer, förutom krav på acceptabla svenskkunskaper, även 
krav på kunskaper om Sverige: ”Högre krav för medborgarskap, både 
språkkunskaper och kunskap om Sverige.”187 

Folkpartiets integrationsutspel med tydlig kravretorik framställs i 
massmedia huvudsakligen som ”utmanande”188, ”kontroversiellt”189 och 
”konkret”190. Detta gäller samtliga fyra tidningar som ingår i studien, och 
uppsatsen ämnar inte att närmare belysa skillnader mellan dem heller i 
detta avseende. Partiledaren Lars Leijonborg menar att Folkpartiet utgör 
det tuffa alternativet då man vågar rikta sina krav dels mot samhället som 
helhet och dels mot individen, vilken bör ta ett större ansvar för att lyfta 
sig.191 Han säger att Folkpartiet genom att…”tala klarspråk […] i 
integrationspolitiken [gör] etablissemanget […] jätteargt. Men folk tycker att 
det är rätt.”192 Biträdande partisekreterare Susann Torgerson hävdar att 
”flykting- och invandrarfrågan har varit lite av tabu i Sverige. Ingen har 
hittills vågat ställa krav, för då kan det framstå som att man är emot 
flyktingar och invandrare.”193 

Men genom att ett liberalt parti nu talar om att det också finns 
problem förenade med invandringen och integrationen menar Mauricio 
Rojas, folkpartistisk riksdagskandidat, att partiet motverkar framväxten av 
en svensk motsvarighet till Dansk Folkeparti och att man nu är på väg att 
stänga ”ett svart hål i svensk politik”.194 

De folkpartistiska utsagorna om att våga tala klarspråk, lyfta tabun 
och stänga svarta hål är intressanta i ett internationellt perspektiv. van Dijk 
menar att välkända uttryck för elitistiska rasistiska diskurser är just att 
motsätta sig tabun och göra anspråk på att säga sanningen om 
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minoriteter,195 samt påståenden om att man företräder folket och att 
förändringar fordras för att inte rasismen ska växa sig än starkare.196 
Folkpartiet slår under perioden ifrån sig alla beskyllningar om främlings-
fientlighet197 och poängterar att man är ett flyktingvänligt parti198 och att 
invand-ringen ”kan ha en positiv betydelse.”199 Samtidigt konstituerar alltså 
flera av partiets företrädare en diskursiv praktik liknande den populistiska 
och högerextrema partier runt om i Europa vanligen använder, trots att 
Folkpartiet självt är en del av det svenska politiska etablissemang man 
säger sig kritisera. 

Utmärkande för Folkpartiets och Moderaternas kravretorik är att den i 
mass-media i stor utsträckning riktar sig direkt mot integrationssubjektet. 
Det finns åtminstone två möjliga förklaringar till detta: Antingen väljer man 
medvetet att betona de krav som riktar sig mot integrationssubjektet, eller 
också är det medierna som tar fasta på dessa och ger dem särskilt stor 
uppmärksamhet. I en artikel intervjuas bl.a. pr-konsulten Paul Ronge och 
statsvetaren Torbjörn Vallinder. Ronge anser att… 

Leijonborg har gjort nästan hela invandrarfrågan till sin, han är katten som 
blev en tiger. Först genom att ryta till mot Dansk Folkeparti, sedan genom 
att bege sig in i frågan om språkkunskaper för invandrare och få publicitet 
igen. Det är ett klassiskt pr-knep: gör det oväntade två gånger […] 
Folkpartiet kan vinna röster från både de som tycker att invandrare ska 
skärpa sig och de som tycker illa om Dansk Folkeparti.200 

Vallinder menar att ”Leijonborg har lyckats bestämma agendan med sitt 
utspel om invandrarfrågan, han har kommit i centrum för debatten och en 
snöboll har satts i rullning. Det kan lätt fortsätta så.”201 Debattören Per 
Wirtén hävdar att språktestförslaget ”gett de eftersökta grälen i radio och 
teve.”202 Folkpartiet å dess sida framför att ingen partistrateg förutsåg vilket 
genomslag förslaget skulle få, att det bara utgjorde en punkt av 17 i 
partiets nya integrationsprogram, att det visserligen fungerade som en 
’katalysator’ men att opinionsframgången inte bara beror på just detta.203 
Leijonborg menar att det faktum att partiet tagit segregationsproblemet på 
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allvar har fungerat som ”ett titthål in i Folkpartiet”204 för väljarna. Oavsett 
om kravretoriken ingått i en medveten diskursiv strategi från Folkpartiets 
sida eller om man inte kunnat förutse dess genomslag belyser debattens 
utformning politikens beroende av mediala represen-tationer; politikens 
medialisering (se avsnitt 3.5). Folkpartiets, liksom de övriga politiska 
aktörernas, ambition är att presentera sin politik för offentligheten och 
övertyga medborgarna om dess förtjänster. Därmed är man utelämnade till 
medier-nas villkor för och avgränsningar av det politiska samtalet. Genom 
att partiets integrationspolitiska utsagor utformat valrörelsens mediala 
agenda hoppas Leijon-borg att Folkpartiets samlade politik ska kunna nå 
fram till väljarna. Därmed tycks politiska diskursiva utsagor ingå i vad 
Fairclough alltså kallar en ’medialiserad poli-tisk diskursordning’205 i vilken 
politiska utsagor omformas – vanligen nedbantas och förenklas – då de 
kommuniceras till väljarna genom media. Den svenska val-rörelsen 
förefaller, vilket Meyer menar vanligen är fallet beträffande mediala 
skildringar av politik, återge ett begränsat urval av politiska frågor under 
den aktuella perioden.206 Om valrörelsen 2002 inte utgör ett isolerat 
undantag, utan dess mediala utformning är signifikant för huvuddelen av 
de mediala skildringarna av svenska politiska diskursiva praktiker, 
aktualiseras Meyers fråga om vilka långsiktiga konsekvenser detta får 
exempelvis för den offentliga dialog som han menar att det partipolitiska 
demokratiska systemet fordrar.207 Är det, som van Dijk menar, så att ’folket’ 
som subjekt saknar en egen röst i masskommunikationens offentliga sam-
tal?208 Och är i så fall den eventuella förekomsten av etniska stereotyper 
och polarisering i media ett elitistiskt fenomen, huvudsakligen frammanat 
av journalister och politiker?209 Dessa frågeställningar måste här, till följd av 
empirins tidsavgräns-ning, lämnas öppna. 

Integrationssubjektets medborgarstatus villkoras alltså genom krav på 
språk-kunskaper och, i Moderaternas fall, Sverigekunskaper. Denna form 
av krav är inte lika framträdande hos övriga politiska aktörer, även om 
individens ansvar för och delaktighet i integrationskarriären understryks. 
Flera socialistiska aktörer, exempel-vis Socialdemokraternas Mona Sahlin 
och Vänsterpartiets Gudrun Schyman vänder sig uttryckligen mot en alltför 
omfattande kravretorisk fokusering på integrations-subjektet. Sahlin säger 
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att hon själv ”gärna [blir] slagpåse för det [integrationspolitiken] inte lyckats 
med. Det är bättre än att lägga skulden på invandrarna.”210 Schyman 
hävdar att en debatt präglad av stark kravretorik gentemot 
integrationssubjektet kan ge upphov till ökade sociala spänningar: 

Skulle vi ställa krav på flyktingar? Vår utgångspunkt är alla människors lika 
värde. Jag är mycket oroad över den kantring debatten fått. Det är 
beklämmande att man bygger in nya konflikter och öppnar för en 
diskussion om vi och dom.211 

De socialistiska aktörernas och Miljöpartiets nyckelbegrepp är istället för 
krav-retorik en betoning av lika rättigheter och välfärdspolitiska satsningar. 
Miljöpartiet förordar att medborgerliga rättigheter ska bygga på 
boendeprincipen snarare än dagens härstamningsprincip212, så att alla ska 
ges ”rätt att bli medborgare i det land man lever.”213 Vänsterpartiet anser 
(liksom övriga partier förutom Moderaterna och Folkpartiet) inte att 
mänskliga rättigheter kan kopplas till kunskapskrav.214 Social-demokraterna 
talar återkommande om att satsa ytterligare resurser på exempelvis ökade 
arbetsmarknadspolitiska och skolpolitiska insatser215 och föreningsliv.216 De 
socialistiska aktörernas integrationspolitiska utsagor synkroniserar därmed 
väl med den fördelningspolitiska strategi för generell välfärd och 
integration som i stor utsträckning präglat politisk praktik i Sverige.217 

4.4 Transitivitet 
Beträffande transitivitet undersöks hur integrationssubjekt, arbetsgivare 
och hyres-värdar samt stat, myndigheter och folkvalda knyts till 
integrationskarriären i de diskursiva utsagorna. De borgerliga aktörerna är 
tydligast med att betona integra-tionssubjektets personliga ansvar för en 
lyckad integration: ”Kristdemokraternas grund-läggande utgångspunkt är 
att gå från omhändertagande till att ge människor förutsättningar för att 
kunna ta ansvar för sitt eget liv.”218 Centerpartiet skriver att… 

Den som kommer till Sverige ska stimuleras att ta erbjuden sysselsättning 
[…] Vägran […] ska leda till sänkt eller indraget bidrag. […] Vi vill ge 
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människorna förutsättningar att själva lösa problemen i sin vardag, att själva 
skapa det samhälle de vill leva i.219 

Även Socialdemokraterna påtalar, främst i media, att integrationssubjektet 
har ett personligt ansvar. Luciano Astudillo, som ledde en arbetsgrupp för 
integrations-frågor inför partikongressen 2001, skriver: 

Som nyinflyttad i ett land har man vissa krav på sig. Man måste lära sig 
språket så bra som möjligt, man måste lära sig hur landet fungerar och 
anstränga sig för att bli självförsörjande.220 

Socialdemokraterna är samtidigt, tillsammans med Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet, tydligare med att uttryckligen betona arbetsgivarnas och 
hyresvärdarnas ansvar för diskrimineringen och segregationen, som man 
menar är strukturell221. Där Folk-partiet menar att diskriminering ”…ej [kan] 
sägas utgöra huvudförklaringen till de stora skillnader som finns i 
sysselsättningsgrad mellan utlandsfödda och svenskfödda”222 betraktar 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna den som det största enskilda hindret 
mot integration.223 Vänsterpartiet skriver att den är ”mest påtaglig […] på 
arbets- och bostadsmarknaden.”224 De tre partierna föreslår en rad politisk-
sociala praktiker mot arbetsgivare225 och hyresvärdar226 för att motverka 
diskrimineringen. 

Också i synen på statens, myndigheters och folkvaldas funktioner i 
integra-tionskarriären märks tydliga skillnader vid närmare studier av de 
borgerliga och de socialistiska aktörernas utsagor. För borgerligheten 
dominerar bilden av stat, myndigheter och politiker som subjekt vilka 
söker kontrollera individens liv och tillvaro och som riskerar hämma 
dennes personliga ambitioner och skaparkraft. Därmed ansluter sig de 
borgerliga aktörernas utsagor till den äldre liberala tradition som söker 
trygga individens frihet från statsmakten genom att upprätthålla en 
skyddad sfär runt denne.227 Moderaternas partiledare Bo Lundgren skriver: 

Den moderata politiken för arbete och egenmakt […] vill skapa 
förutsättningar för människor att växa av egen kraft […] att staten ska lösa 
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människors problem […] leder till passivitet och bidragsberoende. [Det är] 
kränkande och inhumant.228 

Statens uppgift är enligt Kristdemokraterna att ”medverka till att underlätta 
och skapa förutsättningar men inte planera och ta kontroll över 
människors liv.”229 Folkpartiet menar att ”byråkrati och politiskt styrda 
organisationer […] gör människor till maktlösa klienter istället för myndiga 
medborgare.”230 I de socialistiska aktörernas utsagor framträder istället en 
syn på stat, myndigheter och folkvalda som ansvariga för säkerställandet 
av medborgarnas lika livsvillkor, möjligheter och rättigheter; alltså 
säkerställande av personlig frihet genom att skapa jämlika förutsättningar 
för medbestämmande och målförverkligande231:  

Integrationspolitiken handlar om rättvisa och jämlikhet […] Det ställer krav 
på en medveten politik […] Det är samhällets ansvar att tillförsäkra kvinnor 
och män samma möjligheter och förutsättningar att integreras.232 

En återbyggnad och utveckling av det generella välfärdssystemet är ett sätt 
att ge kvinnor och män lika möjligheter.233 

Miljöpartiets utsagor hamnar mellan de borgerliga och de socialistiska 
aktörernas utsagor i synen på statens, myndigheternas och politikens 
ansvar för integrationen. När man förordar mindre av centralstyrning och 
förmynderi, men mer av egenmakt och tillit till lokala och medborgerliga 
initiativ234 närmar man sig de borgerliga utsagorna. När man förordar en 
gemensamt finansierad och demokratiskt styrd välfärd, och betonar att det 
är politikens ansvar att verka för att underordnade grupper blir jämställda 
andra grupper235, närmar man sig de socialistiska utsagorna. 

När transitiviteten gällande ovan nämnda subjekt undersöks i de 
diskursiva utsagorna synliggörs grundläggande ideologiska åtskillnader 
mellan de politiska aktörerna. Och när de integrationspolitiska 
målsättningarna ska omsättas i politisk-social praktik inkorporeras de i 
etablerade diskursiva praktiker; såsom en borgerlig och en socialistisk. De 
integrationspolitiska målen synkroniseras med aktörernas övergripande 
politiska idéer och visioner. Synen på integrationssubjektets samt de 
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offentliga, privata och civila aktörernas roller i integrationskarriären 
influeras i stor utsträckning av dessa praktiker, med dess respektive 
diskursiva förståelse av exem-pelvis frihetsbegreppet236, 
jämlikhetsbegreppet237 och demokratibegreppet238 (se även avsnitt 3.3). 

4.5 Politisk-sociala praktiker 
Skillnaderna mellan de borgerliga och de socialistiska aktörernas utsagor 
framträder således ytterligare när man studerar hur de integrationspolitiska 
målen ska omsättas i politisk-sociala praktiker såsom 
arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, skol- och utbildningspolitik och 
positiv särbehandling. När det sammantagna empiriska mate-rialet studeras 
kan konstateras att de borgerliga aktörernas utsagor premierar 
integrationssubjektets valfrihet239 medan de socialistiska aktörernas utsagor 
premie-rar alla människors jämlika rättigheter240. Den ideologiska 
distinktionen mellan liberal frihet och socialistisk jämlikhet är dock inte så 
absolut som vanligen görs gällande. Snarare gör både liberala och 
socialistiska författare anspråk på dessa begrepp, men socialisternas 
jämlikhetsideal är mer omfattande rörande ekono-min.241 

Beträffande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förordas i de borgerliga 
aktörer-nas utsagor ökad arbetskraftsinvandring242, fler arbeten i olika 
lönelägen243, subven-tionerade hushållstjänster244 och förenklingar för att 
starta och driva företag245. De socialistiska aktörernas utsagor prioriteter i 
stället utökade och förstärkta arbets-marknadspolitiska åtgärder246 och 
säger nej till ökad arbetskraftsinvandring i dags-läget247 (debatten om 
arbetskraftsinvandring rör också frågor om exempelvis arbets-rätt och 
sysselsättningsmål som inte närmare undersöks i uppsatsen). 

Inom det bostadspolitiska området är det främst i frågan om 
ägandeformer som ideologiska skillnader synliggörs mellan de borgerliga 
och de socialistiska aktörernas integrationspolitiska utsagor. I borgerliga 
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utsagor förordas att fler hyres-rätter bör omformas till bostadsrätter, också i 
utsatta bostadsområden.248 ”Möjlig-heten att äga sin bostad kan vara en väg 
att öka känslan för det område man bor i.”249 I de socialistiska utsagorna 
finns inga tendenser i riktning mot att exempelvis fler bo-stadsrätter och 
ökade marknadsinslag i hyressättningen skulle främja de integra-
tionspolitiska målsättningarna.  

Inom utbildningspolitiska områden föreslås i borgerliga aktörers 
utsagor exempelvis att fler marknadslösningar ska införas, såsom 
hemspråkscheckar250 och skolpeng251, för att som Bo Lundgren skriver 
”…när pengarna följer individen kommer konkurrensen mellan 
utbildningssamordnarna att höja kvaliteten”252. I de socialistiska aktö-
rernas utsagor betonas åter rättighetskriterier, exempelvis alla barns rätt till 
bildning och utveckling253, samt behovet av kvalitetshöjande insatser och 
breddad rekry-tering till högre utbildningar254. 

Det fjärde området där en tydlig blockuppdelning framträder när de 
borgerliga och de socialistiska utsagorna söker omsätta de 
integrationspolitiska målen i praktisk politik är positiv särbehandling. 
Ingen borgerlig utsaga förespråkar positiv särbehandling på grundval av 
etnicitet för att komma tillrätta med diskriminering.255 I socialistiska utsagor 
betonas däremot att flerspråkighet ska betraktas som ”en merit vid all 
rekrytering i offentlig sektor.”256 Vänsterpartiet förordar positiv 
särbehandling inom exempelvis politiska församlingar, eftersom de ”bör 
avspegla befolkningssamman-sättningen i samhället i övrigt.”257  

Att de politisk-sociala praktikerna, trots den breda basala 
överensstämmelsen om de integrationspolitiska målen (se avsnitt 4.1), är 
motstridiga inom ovan nämnda områden kan framstå som något 
anmärkningsvärt. Detta förhållande bottnar (vilket redan nämnts) i 
aktörernas skilda förståelse av frihet, jämlikhet och demokrati, men också i 
grundläggande skillnader i samhällssyn258, alltså i synen på hur samhället 
är organiserat och vad politiken syftar till att åstadkomma. Det aktualiserar 
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också frågan om hur uppsatsen bör förhålla sig till det empiriska 
materialet; utgörs det av diskursiva utsagor om integrationspolitik eller av 
diskursiva praktiker (huvudsakligen en borgerlig och en socialistisk) 
reproducerade genom integrationspolitiska utsagor? Uppsatsens slutsats är, 
vilket ovan antytts, både och: Det empiriska materialet består av såväl 
utsagor som söker konstituera diskursiv förståelse av och kunskaper om 
det integrationspolitiska fältet, samt ett inkorpo-rerande av dessa utsagor i 
övergripande, väl etablerade diskursiva praktiker. Med Faircloughs 
tredimensionella modell259 i beaktande (se även avsnitt 2.3) är varje 
kommunikativ händelse som här studerats tredimensionell; den är en 
språklig utsaga om integrationspolitik, den är del av en diskursiv praktik 
och den får praktisk social verkan då den ska omsättas i politisk handling. 

 

4.6 Dikotomin ’Sverige/Svenskar’ och ’Utlandet/de Andra’ 
De bilder av Sverige/svenskar och Utlandet/de Andra som konstitueras 
under perioden är ömsesidigt beroende av varandra, likt två sidor av ett 
mynt som Hall liknat det (se avsnitt 3.5). När alla utsagor sammanställts är 
det dock något mer nyanserade bilder än den klassiska dikotomiska 
diskursen om ’the West’ och ’the Rest’ som framträder. Sverige/svenskar 
tillskrivs inte alltigenom positiva värden och Utlandet/de Andra inte 
alltigenom negativa. De teman där bilder som särskilt starkt idealiserar 
Sverige/svenskar och demoniserar Utlandet/de Andra framträder är 
arbetskraftsinvandring, medborgarskap och jämställdhet.  

I diskussionen om arbetskraftsinvandring framhålls av dess borgerliga 
förespråkare att Sverige är ett samhälle där alla som vill arbeta, försörja sig 
själva och bidra till välståndet är välkomna. Moderaternas partisekreterare 
Johnny Mag-nusson säger: ”Människor som har ett jobb, det är klart att de 
är välkomna. Och har man inte ett jobb, då återvänder man hem.”260 
Således är personer som inte bidrar till välståndet inte välkomna, 
åtminstone inte som arbetskraftsinvandrare. Leijonborg säger: ”Självklart 
ska inte till exempel en bärplockare kunna komma hit och arbeta en kort 
tid och sedan leva kvar här på socialbidrag.”261 I de socialistiska aktörernas 
utsagor å andra sidan betraktas arbetskraftsinvandring som ett system för 
att cementera arbets-löshet och skapa sociala motsättningar med etniska 
förtecken. Statsminister Göran Persson säger: ”Varför ska vi ut och hämta 

                                            
259 Fairclough (1995a) s. 97, se även bilaga 1 
260 ”Svenska krav för nya svenskar” i Svenska Dagbladet (2002-08-04), s. 9 
261 ”Inga socialbidrag till bärplockare” i Dagens Nyheter (2002-08-13), s. A17 
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fler från […] södra Europa och Mellanöstern när vi faktiskt har 100 000 
invandrare som går och väntar på jobb?”262 Vissa människor är dock 
välkomna. LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, som också sitter i 
Social-demokraternas valledning, säger: ”Alla är överens om att vi ska 
kunna ta hit läkare exempelvis.”263 

I diskussionen om medborgarskap är det framförallt Folkpartiets och 
Mode-raternas utsagor som konstituerar en idealiserad bild av det svenska. 
I Folkpartiets förslag om krav på acceptabla kunskaper i svenska språket 
som villkor för medborgarskap, förordas att medborgarskapet…  

…ska ge fördelar […] som inte kan uppnås på annat sätt. […] Det ska alltså 
vara något eftersträvansvärt att bli svensk medborgare. Medborgarskapet ska 
vara ett yttre tecken på att man uppfyllt ett antal kriterier […] själva 
erhållandet av medborgar-skapet förknippas med en viss högtidlighet […] 
Det är en positiv sak att markera inträdet som medborgare i det svenska 
samhället.264 

Moderaterna förordar alltså förutom språkkunskaper också grundläggande 
kun-skaper om Sverige som villkor för medborgarskap, vilka dock sällan 
närmare preci-seras. Bo Lundgren menar att… 

…det är viktigt att veta vilka grundvärderingar vi har. Att var och en själv 
har frihet att bestämma över sitt liv. Man får inte gifta bort någon eller 
förbjuda någon att träffa någon annan. Kunskaper i svensk historia ska inte 
gälla datum för slaget vid Lützen.265 

Moderaterna föreslår även att det svenska medborgarskapet ska kunna 
återkallas för personer med dubbla medborgarskap som inte sköter sig266, 
som ”förvärvat medborgarskapet med falska personuppgifter och begår 
grova brott”267 eller är terrorister268. 

Det råder en bred samstämmighet mellan de olika aktörernas utsagor 
om att Sverige är ett samhälle där alla är lika inför lagen och där alla 
människor ska ha rätt att forma och besluta över sitt eget liv och sin 
framtid. Exempelvis Centerpartiet skriver att ”varje människa har samma 
rättigheter och skyldigheter.”269 Detta gäller också kvinnor och män. 
Socialdemokraterna skriver att svenska kvinnor och män är mer jämställda 
                                            
262 ”Allt jag säger blåses upp till värsta grejen” i Aftonbladet (2002-09-09), s. 36 
263 ”Invandrarjobb het stridsfråga” i Dagens Nyheter (2002-08-23), s. A10 
264 Folkpartiet (2002), s. 17 
265 ”Moderaterna angriper arbetsrätt” i Dagens Nyheter (2002-08-20), s. A8 
266 ”Lars Leijonborg vann getingligan” i Expressen (2002-08-28), s. 27 
267 ”Låt socialbidraget vara ett lån” i Dagens Nyheter (2002-08-22), s. A4 
268 ”Arbete nyckeln till lyckad integration” i Dagens Nyheter (2002-08-23), s. A10 
269 Centerpartiet (2001), s. 1 
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än kvinnor och män med utländsk bakgrund (man poängterar dock att 
spännvidden är stor inom den sistnämnda kategorin).270 Moderaternas 
gruppledare i riksdagen, Per Unckel, säger att ”invandrare ska få lära sig 
att det är förbjudet att diskri-minera kvinnor i Sverige.”271 Leijonborg anser 
att personer som försvarar hedersmord ”inte kan leva här i landet.”272  

Konstituerandet av Sverige som ett jämställdhetens paradis är 
knappast en företeelse som kan isoleras till valrörelsen 2002. Paulina de 
los Reyes, docent i eko-nomisk historia, menar att jämställdheten har 
kommit att bli ”ett allt viktigare kännetecken på svenskheten.”273 Den utgör 
en viktig beståndsdel i konstruktionen av den svenska självbilden i 
förhållande till omvärlden och även till den invandrade befolkningen.274 
Svenskhet förknippas därmed ”med ett land och en kultur som erbjuder en 
unik frizon från könsförtrycket”275 och invandrares föreställda ”(o)förmåga 
att anpassa sig till den svenska jämställdhetsideologin [har blivit] en etnisk 
markör.”276 Så upprättar majoritetssamhället gränser gentemot de Andra 
och konstituerar inkluderande och exkluderande villkor för nationell 
tillhörighet och identitet.277 Och denna gränsdrag-ning ”ger möjlighet att 
symboliskt förlägga det patriarkala våldet utanför gränserna för vad som 
är svenskt och bevara bilden av en jämställd svenskhet.”278 

Den samlade bilden av Sverige/svenskar i ovan nämnda utsagor är 
idealiserad: I Sverige arbetar man och bidrar till samhällets välstånd. Man 
uppfyller vissa önskvärda kriterier, man lever i enlighet med lagen och 
man är jämställd. Det är dock inte bara idealiseringar som framträder när 
bilder av Sverige/svenskar konstitueras i de olika utsagorna. Som visats 
ovan (se avsnitt 4.1 och 4.4) erkänner samtliga aktörer att diskriminering 
på grundval av etnicitet förekommer i det svenska samhället och att denna 
är oacceptabel. Man konstaterar även att segrega-tion bidrar till 
utanförskap och marginalisering och försvårar för människor att göra egna 
val och förverkliga sina drömmar.279 I de borgerliga aktörernas utsagor 
fram-träder också bilden av ett byråkratiskt Myndighetssverige som 
                                            
270 Socialdemokraterna (2002), s. 9 
271 ”Dags att ställa krav på Sverige” i Aftonbladet (2002-08-22), s. 2 
272 ”Ordningsman Lars” i Expressen (2002-09-06), s. 2 
273 Paulina de los Reyes, ”Den svenska jämställdhetens etniska gränser – om patriarkala enklaver och 
kulturella frizoner” i Ingemar Lindberg & Magnus Dahlstedt (red.), Det slutna folkhemmet 
(Stockholm, 2002), s. 172 
274 Ibid, s. 172 
275 Ibid, s. 172 
276 Reyes, s. 173 
277 Ibid, s. 180 
278 Ibid, s. 184 
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passiviserar och bryter ner människor, gör dem maktlösa och får dem att 
fastna i bidragsbero-ende.280 Moderaterna skriver att ”sociala myndigheters 
passivitet ger invandrare möjlighet att överutnyttja välfärdssystemen.”281  

Bilderna av invandrarna, de Andra, vilka i de politisk-sociala 
praktikerna vanligen utgör integrationssubjektet (se avsnitt 4.1), är 
emellanåt motstridiga. Dess mångfald kan alltså vara berikande och skapa 
nya möjligheter för Sverige och dess invånare282, och det finns enligt bl.a. 
Lundgren ”kunskaper, vilja och engagemang”283 och enligt bl.a. Folkpartiet 
en ”kraft [som] inte är att tveka om”284 hos dessa individer. Samtidigt är det 
i vissa teman problemorienterade bilder som konstitueras, vilket ovan 
synliggjorts, och detta även över blockgränserna. De Andra är exempelvis 
inte lika jämställda som svenskarna (här uttryckt av Moderaterna och 
Socialdemokra-terna), de kan både överutnyttja välfärdssystemen 
(Moderaterna) och ta arbets-tillfällen från personer i landet 
(Socialdemokraterna). Jordbruksminister Margareta Winberg skriver 
appropå arbetskraftsinvandring: ”Kommer det att bli lättare för ”din son” 
att få jobb när det kommer massor av ny arbetskraft till Sverige?”285 De kan 
också utgöra också ett potentiellt kriminellt problem, vilket bör åtgärdas 
med återkallande av medborgarskap (Moderaterna). Magnusson kopplar 
således samman integra-tionsfrågor med brottslighet: ”Ett problem som 
finns här och som man inte kan bortse från när man tar upp de här 
frågorna är ju brottslighet och kriminalitet.”286 De i kategorin de Andra 
vilka har fel värderingar om jämställdhet kan inte heller räkna med att få 
bli svenska medborgare och åtnjuta dess rättigheter (Moderaterna och 
Folkpartiet). Noterbart är att varken Folkpartiet eller Moderaterna under 
perioden formulerar några specifika kunskaps- och värderingskrav som 
villkor för etniskt svenska individers medborgarskapsstatus. Dess 
diskursiva konstituerande av medborgar-skapet påminner om vad van Dijk 
menar är ett grundläggande element i nationa-listisk ideologi, nämligen en 
syn på medborgarskapet inte som en rättighet utan som väldigt speciellt287, 
något ’eftersträvansvärt’ som ’ska ge fördelar’ med Folkpartiets egna ord. 
Medborgarskapet kommer då att betraktas som ett pris som ’vi’, 
                                                                                                                                        
279 Se exempelvis Miljöpartiet (2002:1), s. 15 
280 Se exempelvis Folkpartiet (2002), s. 7-9 
281 Moderaterna (2002), s. 20 
282 Se exempelvis Socialdemokraterna (2001), s. 5 
283 ”Låt socialbidraget vara ett lån” i Dagens Nyheter (2002-08-22), s. A4 
284 Folkpartiet (2002), s. 7 
285 ”Den som fiskar i dyiga vatten…” i Dagens Nyheter (2002-09-10), s. A2 
286 ”Svenska krav för nya svenskar” i Svenska Dagbladet (2002-08-04), s. 9 
287 van Dijk (1993), s. 80 
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majoritetssamhället, delar ut till integrationens vinnare288; de subjekt som 
genom-gått (eller åtminstone nått långt i) integrationskarriären och är 
kapabla att till fullo ta medborgarskapets rättigheter i anspråk, uppfylla 
dess skyldigheter och leva i enlighet med svenska lagar, normer och 
värderingar. De som däremot bedöms sakna denna kapacitet exkluderas 
följaktligen från det svenska medborgarskapet, vars status genom denna 
process samtidigt höjs. 

Den stereotypifieringsprocess som integrationspolitiken sökt 
distansera sig från (se avsnitt 1.1) tycks alltså alltjämt förekomma, även om 
de bilder som konsti-tueras av ’Sverige/svenskar’ och ’Utlandet/de Andra’ 
inte är alltigenom positiva respektive negativa. Dikotomin reproduceras 
ändå i aktuella utsagor om integra-tionspolitik; den ena polen tillskrivs ett 
större antal positiva värden och den andra ett större antal negativa.289 Den 
är således hierarkisk. ’Utlandet/de Andra’ (för)blir vad ’Sverige/svenskar’ 
inte är och utgör därmed svenskhetens negation; de är möj-liga 
bidragsutnyttjare, ett potentiellt hot mot inhemsk arbetskraft, kriminella, 
okun-niga och/eller kvinnoförtryckande. Vi är det som de Andra inte är 
och konstitueras därför implicit som normativt bättre än ’dem’.290 Den 
kunskap som detta system av språkliga representationer av 
’Sverige/svenskar’ och ’Utlandet/de Andra’ reprodu-cerar får ideologisk 
verkan; den formar sociala, kulturella och ekonomiska rela-tioner mellan 
människor och samhällen.291 De dikotomiska bilder som framträder i 
diskursiva utsagor under valrörelsen 2002 har alltså förutsättningar att 
forma också politisk-social praktik för inkludering och exkludering av 
subjekt i integrations-karriären samt framtida etniska och sociala relationer 
i det svenska samhället.  

4.7 Integrationspolitiska spänningsfält 
Borevi menar alltså att integrationspolitiken rymmer vissa inneboende 
spänningar; nämligen mellan individ och kollektiv, etnos och demos, 
allmänna och riktade åt-gärder, överbryggande och sammanbindande 
socialt kapital samt horisontell och vertikal kapacitet (se avsnitt 3.7). De 
integrationspolitiska utsagorna under valrörel-sen 2002 har således 
studerats också utifrån dessa spänningsfält. Varje enskilt för-slag kan 
förstås inte behandlas, utan här fokuseras på de förslag som fick stor upp-
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märksamhet under valrörelsen samt förslag som bedömts vara särskilt 
intressanta med avseende på spänningsfälten. 

Spänningsfältet individ – kollektiv synliggörs främst i utsagor som 
berör positiv särbehandling, bostadspolitik, skolpolitik och minoriteters 
rättigheter. Som ovan visats förordas i Miljöpartiets och i de socialistiska 
aktörernas utsagor att poli-tiska organ och arbetslivet ska efterlikna 
befolkningssammansättningen i övrigt (se avsnitt 4.5). Därför bör man 
målmedvetet rekrytera individer med utländsk bakgrund, och 
flerspråkighet och kulturell kompetens bör betraktas som merite-rande.292 
Folkpartiets invändning mot (lagstiftad) positiv särbehandling är att den 
kan leda till en ökad kategorisering utifrån etnisk tillhörighet och på så 
sätt göra den kollektiva identiteten och tillhörigheten mer meriterande på 
de individuella kvalifikationernas bekostnad. I stället för att ersätta den 
negativa särbehandling som nu drabbar integrationssubjektet med en 
positiv särbehandling bör alla individer tillförsäkras lika behandling inom 
samhällets alla områden.293 Spänningsfältet individ – kollektiv belyser 
därmed åter skillnaderna i människosyn – och dess för-hållande till 
begrepp som frihet, jämlikhet och demokrati – mellan de borgerliga och 
de socialistiska aktörerna. Miljöpartiet tycks här, med inställningen till 
positiv särbehandling i åtanke, i huvudsak ansluta sig till socialisterna. 
Liberaler är tydligare än socialister med att betona de individuella 
skillnaderna mellan människor, medan socialister är tydligare med att 
betona de gemensamma egenskaperna och kapacite-terna och att 
skillnader främst är orsakade av rådande samhällsförhållanden. Socia-lister 
menar också att samhällsgemenskapen som sådan har ett värde, vilket det 
liberala individualistiska perspektivet förefaller bortse från. Människor blir 
för socialister fria främst genom dess jämlika möjligheter till demokratiskt 
medbestäm-mande, medan liberaler starkare betonar skyddandet av 
individens privata sfär som frihetens förutsättning. Olika människosyner 
ger sannolikt upphov till olika syn på politikens mål.294 I de politiska 
aktörernas inställning till positiv särbehandling på grundval av etnicitet 
kan borgerlighetens motstånd bottna i en syn på varje människa som en 
autonom individ med unika färdigheter och drömmar, medan 
socialisternas sympatier kan bottna i en tilltro till att människor besitter 
likvärdiga egenskaper och talanger och att de ojämlikheter som framträder 
i samhället främst beror på att sociala kategorier av människor 
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särbehandlas, diskrimineras och förtrycks. Positiv särbehandling blir då för 
borgerliga aktörer ett hot mot individens autonomi, dess privata sfär och 
dess möjlighet att kunna ta sina personliga färdigheter i anspråk och 
förverkliga egna livsmål. För socialistiska aktörer kan positiv 
särbehandling i stället vara en förutsättning för att åstadkomma jämlikt 
demokratiskt medbestämmande för olika sociala kategorier, vilket också 
kan vara till gagn för samhällsgemenskapen som sådan och för alla 
medborgares möjlighet till självförverkligande. De socialistiska aktörerna 
vill således höja underordnade sociala kategoriers vertikala kapacitet i det 
demokratiska systemet, medan de bor-gerliga aktörerna antingen inte 
anser att det behövs, är önskvärt eller att positiv särbehandling är det rätta 
medlet för detta syfte. Folkpartiets invändning antyder att ökade kollektiva 
kategoriseringar utifrån etnisk tillhörighet kan stärka det samman-
bindande sociala kapitalet och försvåra integrationen. Socialistiska aktörer 
förefaller däremot dela Borevis tes att ökad vertikal kapacitet som 
sammanbinder under-ordnade sociala kategorier kan leda till ökad 
överbryggande politisk (och social) integration (se avsnitt 3.7), detta 
genom att en mer jämlik samhällsgemenskap gagnas där alla individers 
och sociala kategoriers kompetenser synliggörs och tas tillvara: 

Diskrimineringen skadar inte bara den drabbade, den förstärker 
maktrelationer och orättvisor grupper emellan. [Den] hämmar samhällets 
utveckling och vår förmåga att ta vara på alla människors kompetens, 
kunskaper och erfarenheter samt mångfaldens möjligheter. 
[Socialdemokraterna vill] minska klyftorna i samhället, både när det gäller 
ekonomi och makt […] synliggöra och förändra de diskriminerande struktu-
rerna i samhället […] erkänna och bejaka den språkliga och kulturella 
mångfalden och stärka den i samhällets institutioner.295 

Folkpartiet å dess sida delar Borevis tes i synen på invandrarföreningarnas 
potential för ökad vertikal demokratisk kapacitet och överbryggande 
integration. Man skriver att… 

Ingenting kommer att ändra sig om inte individerna själva och deras civila 
gemenska-per får praktiska möjligheter att själva agera, ta initiativ, 
förverkliga egna planer och verka för att tillfredsställa egna behov. 
Integrationen blir inte ett faktum så länge som de människor som förväntas 
integrera sig inte får tala och agera för sig själva […] Om utlänningar bosatta 
i landet har möjlighet att organisera sig och försvara egna intressen […] då 
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erövrar grupper som tidigare varit utsatta för diskriminering, trakasserier 
eller hot makt över sina liv.296 

Genom att olika etniska gruppers civila gemenskaper får vertikal kapacitet 
att försvara egna intressen av kollektiv karaktär kan integrationen enligt 
Folkpartiet således bli ett faktum. Förklaringen bakom partiets nej till 
integration genom ökad vertikal kapacitet i form positiv särbehandling, 
men ja till integration genom ökad vertikal kapacitet i form av tilltro till 
etniska samfunds mobilisering, kan måhända sökas i den liberala synen på 
samhälle, individ och kollektiv. Det är i första hand individen som ska 
erövra makten och friheten, inte kollektivet som ska erövra makt och 
frihet för individen. Individen måste därför kunna välja vilka sociala 
kollektiv och civila samfund denne vill tillhöra och ges makt att förändra 
sin egen tillvaro297, vilket omöjliggörs vid lagstiftade direktiv om positiv 
särbehandling på grundval av etnicitet. Denna framstår då som ett ingrepp 
i människans frihet att just forma sin egen tillvaro.298 Det sammanbindande 
sociala kapitalet blir så starkt att det anses inskränka den privata sfären, 
utan vilken friheten för liberaler blir omöjlig. 

Det råder stor samstämmighet mellan de integrationspolitiska 
utsagorna om att boendesegregation bör motverkas (se avsnitt 4.2). Man 
vill åstadkomma blandade bostadsområden (exempelvis etniskt, socialt 
och/eller ekonomiskt), som skapar förutsättningar för människor med 
olika bakgrund att mötas.299 Dessa möten anses vara något alla behöver: 
”Vi har alla behov av att möta andra sorters människor än de vi tycker 
tillhör ”vår egen” grupp.”300 Syftet med blandade bostads-områden 
förefaller därmed vara att de ska bidra till att boende ska erhålla ett 
huvudsakligen överbryggande socialt kapital, vilket kan leda till ökad 
horisontell kapacitet i det demokratiska systemet i form av ökad förståelse 
och respekt för olikheter. Blandade sociala miljöer är enligt Borevi till sin 
karaktär en kollektiv resurs vars förverkligande fordrar ett flertal individers 
medverkan. Den politiska målsättningen att åstadkomma en blandad social 
miljö rymmer därmed en inne-boende värdekonflikt mellan den kollektiva 
miljön och den individuella autonomin. Om vissa eller samtliga av de 
berörda individerna inte stödjer och vill deltaga i utvecklingen mot etniskt 
och socialt blandade miljöer måste de politiska aktörerna prioritera mellan 
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dessa värden.301 I betonandet av värdet av blandade boendemiljöer 
förefaller de politiska aktörernas utsagor prioritera det kollektiva värdet av 
en etniskt och socialt blandad boendemiljö framför det individuella värdet 
av att själv avgöra i vilken social miljö man önskar bo och i vilken 
utsträckning man vill bidra till att förändra denna miljö (en reservation 
lämnas dock mot Moderaternas utsagor, som i denna fråga är väldigt 
begränsade under den aktuella perioden). Det menas emellertid inte i 
någon utsaga att blandade boendemiljöer är ett så starkt kollektivt värde 
att man bör förbjuda människor att bosätta sig var de vill. I utsagor över 
blockgränsen finns samtidigt en parallell strävan att stärka det 
sammanbindande kapitalet och åstadkomma vertikal demokratisk 
kapacitet, i meningen att de boen-des möjligheter till självförvaltning, makt 
och inflytande bör stärkas: 

[…] ge invånarna i en stadsdel resurser, som de gemensamt ska använda för 
att utveckla sitt lokalsamhälle […] utvecklandet av utsatta bostadsområden 
[…] ska utformas så att de boende själva har ansvaret för och makten över 
hur dessa används.302 

Vi vill öka möjligheten till självförvaltning och delaktighet i närmiljön. 
Genom självförvaltningen ökar människors makt och inflytande.303 

[…] insatser i s.k. utsatta bostadsområden [ska] utformas i samverkan med 
de boende […] boende i allmännyttiga bostadsföretag ska få inflytande över 
de övergripande beslut som fattas i företaget.304 

I synen på skolväsendet är förhållandena däremot annorlunda i 
prioriteringen mellan individuella och kollektiva värden, detta trots att 
individens autonomi gene-rellt har en svagare ställning inom skolpolitiken 
än inom bostadspolitiken305. I denna fråga är det endast Vänsterpartiet som 
uttryckligen motsätter sig konfessio-nella och etniska friskolor med 
motiveringen att de ”hindrar den utveckling Vänster-partiet vill se mot en 
skola som är en mötesplats för barn och elever med olika bakgrund och 
erfarenheter.”306 De övriga aktörernas utsagor prioriterar värdet av att 
föräldrar och elever själva får möjlighet att välja skolform framför det 
kollektiva värdet av en skola med en etniskt och socialt och blandad 
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elevsammansättning, fastän också det kollektiva värdet kan erkännas: 
”Skolan får inte leda till ytterligare segregation.”307 En förutsättning för 
denna prioritering är att alla skolformer uppfyller läroplanens 
målsättningar308 och förmedlar värden såsom respekt, ansvarstagande och 
självstän-dighet.309 Försvarandet av etniska och konfessionella skolor kan 
samtidigt förstås som ett erkännande av de etniska kollektivens, 
minoriteternas, värde.310 Det är då fråga om en prioritering av de etniska 
kollektivens sammanbindande sociala kapital framför 
samhällsgemenskapens överbryggande sociala kapital och, eventuellt, de 
individuella fri- och rättigheterna. 

Också i synen på minoriteters rättigheter aktualiseras spänningen 
mellan indi-viden och kollektivet. De politiska aktörernas utsagor ställer 
sig bakom vad Charles Taylor, professor i filosofi och statsvetenskap, 
menar är ett axiom i liberala och mångkulturella välfärdssamhällen; 
nämligen att kulturell överlevnad och blomstring är av godo (Taylor anför 
Kanada som exempel, men hans resonemang är applicer-bart även i en 
svensk kontext).311 Man följer därmed det grundlagsstadgade främ-jande av 
minoriteters rättigheter som infördes 1976 (se avsnitt 1.1). I aktörernas 
utsagor kan således framföras att… 

Sveriges ursprungsbefolkning och nationella minoriteter är en levande del 
av det svenska samhället och deras språk är en värdefull del av den svenska 
kulturen. Genom att tillerkänna samer, sverigefinländare, tornedalingar, 
romer och judar språkliga och etniska rättigheter stärks deras självtillit och 
kulturella identitet. Det är viktigt att dessa gruppers behov och intressen 
beaktas i alla delar av landet och på alla nivåer i den offentliga sektorn.312 

Miljöpartiet förordar att de inhemska minoriteternas politiska inflytande 
ska stärkas: ”För att garantera de inhemska nationella minoriteternas 
fortlevnad är det av värde att ge […] vetorätt i frågor som är avgörande för 
deras framtid och överlevnad.”313 Taylor beskriver vilka spänningar som 
ryms både i en politik för erkännande av minoriteters rättigheter och i en 
politik som inte uttryckligen erkänner dem. Erkännandets politik strävar 
efter att förverkliga en form av kollektiva mål. Ett erkännande av särskilda 
rättigheter, såsom minoritetsspråkstatus och vetorätt, kommer med stor 
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sannolik-het att leda till att människor inom kategorin kommer att 
behandlas annorlunda än människor utanför. Därmed frångår den liberala 
välfärdsstaten sin neutralitet i syfte att tillförsäkra kollektiva gemenskaper 
och identiteter på etnisk grund status och fortlevnad idag och inför 
framtiden. Alltså är erkännandets politik en politik inte bara för nu 
levande medlemmar av etniska minoriteter, utan även en politik för att 
frambringa morgondagens medlemmar.314 Återigen framträder spänningen 
mellan individen och kollektivet: Bör man prioritera likabehandling och 
individens möjlighet att välja att såväl få tillhöra en etnisk gemenskap som 
att få låta bli, eller bör man prioritera särbehandling och kulturell 
fortlevnad? Svaret på den frågan avgörs enligt Taylor förmodligen av vad 
man betraktar som grundläggande rättigheter och ett gott liv. Betraktar 
man målen om kulturell integritet och fort-levnad som överordnade målen 
om full neutralitet och likabehandling är man sannolikt mer benägen att 
föra en politik för erkännande av minoriteters särart.315 Miljöpartiets förslag 
om vetorätt för minoriteter i avgörande framtidsfrågor är det mest 
långtgående politiska förslaget för erkännande i uppsatsens empiriska 
material. Det är ett förslag som syftar till att stärka de inhemska 
minoriteternas samman-bindande kapital och höja dess vertikala kapacitet 
i demokratin.  

Ingenstans i de politiska aktörernas utsagor förordas att minoriteters 
rättigheter bör inskränkas, vilket indikerar att erkännandets politik (för en 
samhälls-gemenskap grundad på mångfald, se avsnitt 1.1) har bred 
parlamentarisk förank-ring. Samtidigt uttalar samtliga aktörer sitt stöd för 
grundläggande juridisk och politisk likabehandling inom exempelvis 
utbildningsväsendet, arbetsmarknads-politiken och jämställdhetsområdet. 
När man närmar sig spänningen mellan indivi-duella och kollektiva 
rättigheter försvarar man i första hand de individuella. Det tyder på att 
kollektivens kulturella rättigheter erkänns betydelse, men att de vid behov 
av konkreta prioriteringar från de politiska aktörernas sida underställs 
indivi-dens civila, politiska och sociala rättigheter: 

Människor ska bemötas med respekt för sin särart, inte misstroende och 
fientlighet […] När det blir konflikt mellan demokratiskt stiftade lagar och 
kulturella, religiösa eller traditionella sedvänjor måste lagarna respekteras – 
av alla. Kultur eller religion får aldrig tillåtas ursäkta eller upprätthålla 
förtryckande sedvänjor. De rättigheter som svensk lag ger, gäller alla.316 
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En majoritet av de integrationspolitiska utsagor som utgör uppsatsens 
empiriska material tycks syfta till att stärka det överbryggande sociala 
kapitalet. Den enskilt viktigaste faktorn för att åstadkomma detta är 
arbetet. Kristdemokraternas parti-ledare Alf Svensson driver exempelvis sin 
argumentation för skattesubventioner av hushållsnära tjänster med 
argumentet att det ger nu arbetslösa invandrare möjlig-heter att knyta 
sociala kontakter och lära sig det svenska språket.317 Centerpartiet skriver 
(som också framgår i avsnitt 4.2) att…  

[…] arbetsplatsen skall vara en naturlig plats, där man kan uppleva 
gemenskap, överbrygga ömsesidiga fördomar och förbättra sina 
språkkunskaper. […] Integrering genom arbete leder på sikt till minskade 
spänningar mellan olika grupper.318 

Arbetet förväntas således kunna bidra till ökad horisontell demokratisk 
kapacitet genom att såväl infödda svenskar som invandrare därigenom kan 
knyta kontakter och bättre förstå och respektera varandra. Samtidigt 
förefaller arbetet som sådant antas kunna ge integrationssubjektet ökad 
vertikal kapacitet genom ökade ekono-miska resurser (vilket i ett 
kapitalistiskt samhälle möjliggör makt och inflytande i form av enskilt 
ägande och konsumentmakt) och fler möjligheter till förverkligande av 
egna livsmål.319 Integrationspolitik som söker främja en civil 
medborgargemen-skap, demos, kan överlag sägas eftersträva ett 
överbryggande socialt kapital.320 I den liberala välfärdsstatens 
integrationsprojekt är det just en sådan civil medborgar-kultur som 
eftersträvas.321 De tre övergripande integrationspolitiska målen (se avsnitt 
1.1) har därmed främst karaktären av att syfta till överbryggande socialt 
kapital för horisontell demokratisk kapacitet; lika rättigheter och 
möjligheter för alla, en samhällsgemenskap präglad av mångfald och ett 
gemensamt ansvar för en samhällsutveckling som kännetecknas av 
ömsesidig respekt och tolerans. 

Ingen av de här studerade politiska aktörerna förordar i sina utsagor 
att Sveriges gränser ska stängas för invandring, att integrationssubjektet till 
fullo måste assimileras till en föreställd ’svensk kultur’ eller att i Sverige 
boende, laglydiga personer med utländsk bakgrund bör utvisas. Alla 
människor är alltså lika mycket värda och har rätt att tala sitt eget språk, 
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utöva sin religion, åtnjuta mänskliga rättigheter och förverkliga 
livsprojekt322 i det mångetniska, humana och toleranta Sverige där alla är 
lika inför lagen323. Medborgarskapet är, på sikt, tillgängligt för alla 
människor oavsett etniskt ursprung. Det är därför att betrakta som en 
politisk och civil gemenskap, inte en etnisk. De enda politiska förslag som 
skulle kunna leda till politisk-social praktik för inkludering och 
exkludering på etnisk grund är kraven på dugliga svensk- och 
Sverigekunskaper för medborgarskap, om dessa kunskapskrav blir så pass 
avancerade att grupper av människor inte uppnår dem. Förslagens kritiker 
påtalar denna risk, exempelvis associerar Vänsterpartiets partisekreterare 
Pernilla Zethraeus språkkraven med ett apartheidsystem.324 Folkpartiet och 
Mode-raterna menar dock att de krav man ställer på integrationssubjektet 
inte är så pass hårda att risk för etnisk exkludering föreligger. Leijonborg 
säger: 

Medborgarskapet innebär både nya rättigheter och ett ökat ansvar. Ska man 
kunna delta i det demokratiska samhället måste man kunna svenska 
tillräckligt bra. Och för den som vet att han eller hon vill stanna permanent 
i Sverige är det nog ganska självklart att man vill lära sig språket. Det kan 
knappast vara att ställa för hårda krav […] spontant tycker jag att ribban ska 
ligga något under för att få godkänt inom SFI […] det ska även finnas 
dispenser […] Är man så ointresserad av att lära sig svenska att man inte 
klarar av ett test ska man inte få något medborgarskap. Men det ska inte 
påverka möjligheterna att stanna kvar i Sverige.325 

Även i de borgerliga utsagor som förordar ökad arbetskraftsinvandring 
inskränks vissa av integrationssubjektets rättigheter. Några av de 
inskränkningar som föreslås under integrationssubjektets första tid (de 
första åren) i Sverige gäller det villkorade uppehållstillståndet326 och rätten 
till socialbidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgär-der327. De borgerliga 
aktörerna gör alltså inte några sådana inskränkningar för svenska 
medborgare och i Sverige födda utländska medborgare, varför förslagen 
har en etniskt exkluderande karaktär. I utsagor som förordar ökad 
arbetskrafts-invandring framförs samtidigt att förslagen i sig är 
välkomnande. Leijonborg säger att ”…ingen kan uppfatta oss som 

                                            
322 Se exempelvis Kristdemokraterna (2002-08-25), s. 1 
323 Se exempelvis Folkpartiet (2002), s. 14 
324 ”Tydlig skiljelinje mellan blocken” i Svenska Dagbladet (2002-09-03), s. 10 
325 ”Leijonborg försvarar språkkrav” i Svenska Dagbladet (2002-08-06), s. 8 
326 Se exempelvis Folkpartiet (2002), s. 13f 
327 Se exempelvis Centerpartiet (2002), s. 5 



 56

främlingsfientliga […] Vi vill ju att fler ska få komma hit.”328 De 
socialistiska aktörernas motstånd anses också vara exkluderande och detta 
för medborgare utanför EU. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand 
säger: “Det underliga är att både Persson och Schyman tycker att det är så 
enormt drastiskt om man skulle underlätta för andra människor än från 
EU-området att komma hit. Är de farligare på något vis?”329 

Sociologen Lena Södergran menar att medborgarskapet har en 
strategisk betydelse i strävan att åstadkomma en politisk integration som 
ger invandrare och flyktingar erkännande och främjar ”framväxten av en 
modern mångetnisk och kulturellt blandad demokrati.”330 Invandringen har 
inneburit att andelen fast boende utländska medborgare har ökat i Sverige 
medan medborgarlagstiftningen varit i princip oför-ändrad under många 
år. De fast boende utländska medborgarnas samhällsställning har av 
somliga forskare och debattörer betraktats som oförenlig med 
demokratiska värderingar och mål.331 Som fast boende i Sverige uppbär 
man många av de rättigheter och skyldigheter som också medborgare 
åtnjuter. Samtidigt finns det klara inskränkningar: Är man utländsk 
medborgare kan man inte ovillkorligt resa till och från Sverige och vistas i 
landet, man riskerar att utvisas, man erhåller inte skydd och stöd från 
Sverige om man utsätts för fara i annat land och man saknar rätten att utse 
representanter till riksdagen. Och på ett emotionellt plan kan avsaknaden 
av medborgarskap leda till att en känsla av utanförskap uppkommer.332 
Södergran menar att det nu, med den ökade andelen fast boende 
utländska medborgare i åtanke, är angeläget att göra 
medborgarskapslagstiftningen mer inkluderande än hittills för att på så sätt 
stärka och utvidga ”utländska medborgares politiska, sociala, ekonomiska 
och kulturella rättigheter”.333 Det skulle enligt Södergran signalera hur det 
svenska samhället betraktar utländska medborgare – som blivande 
fullvärdiga med-borgare, som halvt erkända invånare eller som blivande 
återvandrare – och därmed påverka allmänhetens värderingar och 
attityder334 (och, med uppsatsens metodo-logiska fokus: påverka politisk-
sociala praktiker gentemot integrationssubjektet). I de borgerliga 
aktörernas utsagor om arbetskraftsinvandring är dessa signaler tve-tydiga: 
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Arbetskraftsinvandringen bör öka335, vilket signalerar ett välkomnande 
till den svenska samhällsgemenskapen. Samtidigt innebär förslagen att 
medborgarskapet reserveras för dem som vistats ett antal år i landet under 
en övergångsperiod, utan att vara arbetslös längre perioder336 och, i 
Moderaternas fall, utan att begå grövre brott (se avsnitt 4.6). En ökad 
arbetskraftsinvandring under sådana förutsättningar skulle öka andelen fast 
boende, halvt erkända invånare utan fullständiga politiska och sociala 
rättigheter, vilket enligt Södergran alltså skulle kunna försvåra integra-
tionen och motverka framväxten av en mångetnisk och kulturellt blandad 
demo-krati. 

Beträffande spänningsfältet mellan allmänna och riktade åtgärder 
visar Borevi att 1990-talets invandrarpolitiska omvärdering bland annat var 
resultatet av att denna spänning uppmärksammades. De riktade åtgärderna 
till invandrare ansågs alltså rymma en stigmatiserande dynamik som 
förstärkte uppdelningen mellan ett ’vi’ och ett ’dom’. I regeringens 
integrationspolitiska proposition 1997/98:16 (vars parlamentariska 
förankring enligt Borevi var att betrakta som bred337) förordades att de 
åtgärder som enbart riktar sig till invandrare skulle begränsas till de två 
första åren, den s.k. introduktionstiden. Invandrarkategorin skulle på så 
sätt bli temporär, något som integrationssubjektet sedan lämnade bakom 
sig för att längre fram i integrationskarriären omfattas av den generella 
välfärdspolitikens insatser för egen-försörjning. Samtidigt skulle 
integrationspolitiken, liksom invandrarpolitiken, i första hand rikta sig till 
dem som på grund av sitt etniska ursprung och invandrarstatus löpte risk 
att möta hinder och få en mer utsatt social position.338 Borevi menar att 
propositionen på en retorisk nivå sökte att ”hantera den konflikt som 
uppkom då man både såg nödvändigheten av att rikta sig till invandrare 
med särskilda åtgärder och att föra en politik som omfattade hela 
befolkningen och inte enbart invandrare.”339 

Alla politiska aktörer är (vilket framgått i avsnitt 4.2) i sina utsagor 
överens om att integrationssubjektet har behov av riktade åtgärder under 
introduktionsperioden (såsom kunskapsvalidering, utbildning och 
arbetspraktik) i syfte att möjliggöra arbete och egenförsörjning. De riktade 
åtgärderna kan emellertid sträcka sig längre än denna period, vilket 
indikerar att den integrationspolitiska propositionens inten-tioner ännu 
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inte till fullo omsätts i politisk-social praktik. Föreslagna riktade åtgär-der 
framträder även i generella välfärdspolitiska praktiker såsom 
arbetsmarknads-politik, bostadspolitik och skolpolitik: 

[…] De generella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ska vara grunden för 
att invandrare ska komma in på arbetsmarknaden […] Riktade insatser och 
särskilda prioriteringar är dock nödvändiga.340 

Kommuner uppmuntras att verka för att lokalisera företag och myndigheter 
till segregerade områden.341 

[…] En väg att bryta bostadssegregationen är […] att satsa extra resurser på 
skolor i utsatta områden.342 

De politisk-sociala praktikerna för bättre arbetsmarknad, skola och boende 
han-terar, som Borevi ovan menar, spänningen mellan allmänna och 
riktade åtgärder på en retorisk nivå. Praktikerna i citaten vänder sig i 
enlighet med integrationspoliti-kens intentioner inte uttalat till 
integrationssubjektet utan till alla som står utanför arbetsmarknaden, alla 
boende och alla skolelever. Samtidigt riktas praktikerna mot de miljöer där 
exempelvis arbetslösheten och segregationen är särskilt påtaglig, vilket 
innebär att det i stor utsträckning är integrationssubjektet som kommer 
beröras av dem. Det rör sig således om en form av riktade allmänna 
åtgärder. Där-med kvarstår risken att de politisk-sociala praktikerna kan ge 
upphov till stigmati-sering, att invandrarkategorin inte blir temporär och 
att integrationspolitiken liksom invandrarpolitiken kan förstärka känslor av 
utanförskap bland socialt marginali-serade etniska grupper. Att väga denna 
risk mot behovet av att säkerställa individers och gruppers politiska, civila, 
sociala och kulturella rättigheter är en normativ upp-gift och en politisk 
utmaning. 

5. Slutdiskussion 
I detta avsnitt sammanfattas uppsatsens övergripande iakttagelser och 
slutsatser, vilket följs av en diskussion om den integrationspolitiska 
diskursordningens ut-formning, om integration som politiskt projekt och 
om integration som social prak-tik. Det är således en diskussion som 
kretsar inte bara kring de diskursiva aspek-terna av de analyserade 
integrationspolitiska utsagorna, utan också en ansats att utifrån 
                                            
340 Socialdemokraterna (2002), s. 6 
341 Centerpartiet (2002), s. 7 
342 Folkpartiet (2002), s. 19 



 59

iakttagelserna och slutsatserna föra ett resonemang på den sociokulturella 
praktikens nivå i Faircloughs tredimensionella modell. 

5.1 Sammanfattande slutsatser 
Det råder stor överensstämmelse mellan de olika integrationspolitiska 
diskursiva utsagorna om de integrationspolitiska målsättningarna såsom de 
formulerats av regeringen i proposition 1997/98:16. Det finns också en 
grundläggande samsyn kring samhällets huvuduppgifter i 
integrationsprocessen. De politiska aktörerna är noga med att konstituera 
integrationssubjektet som en individ, men ändå riktas många av de 
föreslagna politisk-sociala praktikerna mot kategoriserade kollektiv i 
någon mening. Det finns också en basal samsyn mellan de olika aktörerna 
kring vilka övergripande politiska områden som integrationspolitiken 
kretsar. 

Nyckelbegrepp under perioden är i Folkpartiets och Moderaternas 
utsagor en tydlig kravretorik, som i massmedia framförallt riktas mot 
integrationssubjektet, medan de socialistiska aktörernas och Miljöpartiets 
nyckelbegrepp istället är en betoning lika rättigheter och välfärdspolitiska 
satsningar. Debattens utformning belyser politikens beroende av mediala 
representationer; politikens medialisering. Politiska diskursiva utsagor 
tycks ingå i vad Fairclough kallar en ’medialiserad politisk diskursordning’. 

De borgerliga aktörerna är tydligast med att betona 
integrationssubjektets personliga ansvar för en lyckad integration, medan 
de socialistiska aktörerna och Miljöpartiet är tydligare med att uttryckligen 
betona arbetsgivarnas och hyresvär-darnas ansvar för strukturell 
diskriminering och segregation. Också i synen på sta-tens, myndigheters 
och folkvaldas funktioner i integrationskarriären märks tydliga skillnader 
mellan blocken. Och när det sammantagna empiriska materialet studeras 
kan konstateras att borgerliga utsagor premierar integrationssubjektets 
valfrihet medan socialistiska utsagor premierar alla människors jämlika 
rättigheter. Uppsat-sens slutsats är att det empiriska materialet består av 
såväl utsagor som söker konstituera diskursiv förståelse av och kunskaper 
om det integrationspolitiska fältet, samt ett inkorporerande av dessa 
utsagor i övergripande, väl etablerade diskursiva praktiker.  

De bilder av Sverige/svenskar och Utlandet/de Andra som 
konstitueras under perioden är ömsesidigt beroende av varandra, men 
Sverige/svenskar tillskrivs inte alltigenom positiva värden och Utlandet/de 
Andra inte alltigenom negativa. Ändå reproduceras dikotomin i aktuella 
utsagor om integrationspolitik; den ena polen tillskrivs ett större antal 
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positiva värden och den andra ett större antal negativa. Dikotomin är 
därmed att betrakta som hierarkisk. ’Utlandet/de Andra’ (för)blir vad 
’Sverige/svenskar’ inte är och utgör således svenskhetens negation. Detta 
kan komma att forma politisk-social praktik för inkludering och 
exkludering av subjekt i integrationskarriären samt framtida etniska och 
sociala relationer. 

Samtliga av de spänningsfält som Borevi menar ryms inom 
integrations-politiken synliggörs i de politiska aktörernas utsagor under 
valrörelsen; nämligen mellan individ och kollektiv, etnos och demos, 
allmänna och riktade åtgärder, över-bryggande och sammanbindande 
socialt kapital samt horisontell och vertikal demo-kratisk kapacitet. I 
aktörernas utsagor görs olika mål- och värdeprioriteringar inom dessa 
spänningsfält i olika politiska frågor. 

5.2 En förändrad diskursordning? 
En fråga den metodologiska ansatsen aktualiserat men som på grund av 
empirins avgränsade tidsperiod inte kunnat besvaras, men som ändå kan 
lyftas till diskussion, rör diskursordningens eventuella omformning (se 
avsnitt 2.2). Visar det sig att de diskursiva praktikerna (i form av 
metoderna att tolka, tala och skriva om integra-tionspolitiska frågor) 
förändras, och tendenserna från valrörelsen 2002 är tecken på dessa 
förändringar, kan den etablerade integrationspolitiska diskursordningen 
komma att förändras och leda till social och kulturell förändring; till 
förändrade relationer mellan integrationssubjekt, etniska minoriteter och 
majoritetsbefolkning och till förändrade politisk-sociala praktiker hos stat, 
myndigheter, institutioner och organisationer. I det empiriska materialet 
förekommer utsagor från politiska kommentatorer och ledarskribenter som 
antyder att betydande diskursiva föränd-ringar har inträffat i frågor som 
integrationspolitiska ’misslyckanden’ och arbets-kraftsinvandring: 

Valrörelsen 2002 togs över av invandrarfrågorna […] Det har blivit legitimt 
att skylla på invandrarna för att integrationspolitiken inte fungerar - den 
omfattande diskrimi-neringen i svenskt arbetsliv och samhälle har glömts 
bort i valdebatten.343 

Det politiska spel som nu pågår är […] så mycket större än en valrörelse. 
Och integrationsfrågan har kapacitet att öppna för en helt ny politik […] Det 
vi bevittnar är inte ett systemskifte, utan ett paradigmskifte.344 

                                            
343 ”Invandrarfrågorna tog över valrörelsen” i Dagens Nyheter (2002-09-14), s. A10 
344 ”Låt människor vara människor” i Dagens Nyheter (2002-08-30), s. S. A2 
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Men det har inte funnits möjlighet att studera dessa kommentarers validitet 
på sikt och vilka varaktiga politisk-sociala praktiker som den påstådda 
förändringen kan frambringa. Dels på grund av att alla praktiker ännu inte 
måste vara synliga, dels på grund av att den medialiserade politiska 
diskursordningen har just en medialiserad politisk karaktär. Dess 
utformning kan vara orsakad av såväl den mediala som den politiska 
elitens diskursiva praktiker (enligt van Dijk är det ju främst eliterna som 
har tillträde till och möjlighet att forma det offentliga politiska samtalet), 
troligen genom förhandling och i samverkan. Det betyder också att man 
inte kan dra slutsatsen att dess utformning (och omformning) uteslutande 
är resultatet av den samlade politiska viljan och att denna fullt ut kommer 
att omsättas i politisk-social praktik. 

5.3 Integration som politiskt projekt 
Integrationen betraktas i de politiska aktörernas utsagor och diskursiva 
praktiker som en uppgift som nödvändiggör någon form av politisk 
’styrelse’. Dess mål är att tillgodose alla människor specifika fri- och 
rättigheter; politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Eftersom ’styrelse’ 
fordrar subjekt är så även fallet för integrations-politiken. Som framgått i 
avsnitt 4.1 konstitueras detta subjekt diskursivt i första hand som en 
individ, medan de politisk-sociala praktikerna kan komma att riktas mot 
ett subjekt i form av en etnisk/social kategori. För att möjliggöra och 
motivera praktiker gentemot subjektet och andra aktörer (institutioner, 
organisationer, majo-ritetsbefolkning etc.) måste subjektet synliggöras och 
specificeras; människor måste känna igen sig i och ta del av kollektiva 
identiteter och särskilja sig från det man inte är.345 Man måste alltså 
medvetandegöras om de skillnader som konstituerar subjek-tens 
annorlundaskap, likt fången i Panopticon som internaliserar fångvaktarens 
blick och intar rollen av normaliseringssubjekt.346 Integrationssubjektet 
måste vida-re se sitt behov av integrationspolitiska praktiker som ’sant’, 
oberoende av de livsbetingelser och personliga mål som kan föreligga för 
respektive individ. För att konstituera sådana ’sanningar’ producerar 
’styrelsen’ kunskaper som sprids och anammas av andra aktörer.347 När 
hegemoniska kunskapstillstånd etablerats kan de politisk-sociala praktiker 
vilka betraktas som nödvändiga för måluppfyllelse iscen-sättas. Genom 
dessa praktiker disciplineras relationer mellan subjektet och de andra 

                                            
345 Rose, s. 46 
346 Sirnes, s. 55 
347 Rose, s. 50f 
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aktörerna; önskvärda aktiviteter understöds medan oönskade motverkas. 
(Kun-skaps- och disciplineringsprocesser är inte resultatet av en enskild 
och enkelriktad politisk vilja utan formas av relationer mellan personer, 
ting och krafter. Politiken kan ses som en av dessa krafter.)348 

Uppsatsen kommer därmed fram till tesen att integrationspolitik är ett 
norma-liseringsprojekt som både bidrar till att konstituera ett 
integrationssubjekt vilket medvetandegörs om dess olikhet (något annat 
är, trots integrationspolitikens inten-tioner, omöjligt); som formulerar 
målsättningar om ett gott mänskligt liv och till-skriver subjektet en 
karriärbana mot målen; och som söker disciplinera relatio-nerna mellan 
subjektet och andra aktörer. Projektet är avslutat och integrationen 
uppnådd när integrationssubjektet har normaliserats i förhållande till andra 
subjekt och samtliga åtnjuter det goda livets (individuella och kollektiva) 
fri- och rättigheter. Det är denna tes som ligger till grund för allegorin i 
uppsatsens titel. Integrations-subjektet ska stegvis slussas inåt-uppåt längs 
en utstakad färdväg tills det vid fär-dens slutmål befinner sig på jämlik 
nivå med andra subjekt och har likvärdiga möjligheter att forma sin egen 
framtid i det svenska samhället. Integrationssubjektet ska färdas över 
dikotomins gräns; genom slussen och in i Sverige. 

Detta kan låta som en kritisk invändning mot integrationspolitiken 
som idé och projekt och ses som intäkt för att ’styrelse’ i allmänhet, och 
politisk ’styrelse’ i synnerhet, är förkastlig. Syftet är emellertid inte alls att 
fälla ett sådant normativt omdöme, utan att påvisa sambandet mellan 
’styrelse’, kunskap och politisk-social praktik. Däri ligger nämligen det 
socialkonstruktivistiska fröet till förståelse för att den sociala ordningen 
inte är fast och given, utan att andra subjektsdefinitioner, kunskapstillstånd 
och praktiker är möjliga. Det handlar om att tänka tanken att ’sanningen’ 
som vi erfar den också är en form av ’styrelse’ och att försöka se bortom 
de gränser den upprättar för oss i nuet.349 Morgondagens politiska projekt 
kan, till följd av social förändring, komma att konstituera andra subjekt, 
formulera nya mål och sjösätta nya praktiker. Subjektens olikheter är 
därmed knappast fasta och oföränderliga, trots att skillnader kan te sig 
betydande och determinerande för sociala relationer och praktiker av idag. 
Nu etablerade dikotomier kan överbryggas, samtidigt som nya kan 
konstitueras. Omdaningen av dikotomin ’Sverige/Svenskar’ och 

                                            
348 Ibid, s. 52-54 
349 Ibid, s. 59 
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’Utlandet/de Andra’ hänger samman med det nationella identitetsprojektets 
framtida funktion men den kan också ta sig andra, ännu okända uttryck.350 

5.4 Integration som social praktik. ”Många ord, liten verkstad?” 
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att göra det till synes självklara 
påpekandet att integration är en form av social praktik; den kan inte 
åstadkommas enbart genom diskursiv praktik utan måste uppstå i de 
dagliga möten där människor, myn-digheter, arbetsgivare, lärare och andra 
aktörer förhandlar om identiteter, kunskaper och betydelser och upprättar 
social inkludering och exkludering.351 Integrationen kan inte bara skrivas 
fram, den måste omsättas i praktisk handling. Diskrepansen mellan de 
samlade politiska målen och visionerna å ena sidan, och den sociala 
verkligheten – präglad av bland annat segregation, diskriminering på 
arbetsmark-naden och sjunkande valdeltagande (se avsnitt 1.2) – kastar en 
skugga över den förda politiken och indikerar att de praktiker som hittills 
vidtagits har varit otillräck-liga (vilket inte är det samma som att skriva att 
de varit felaktiga). Med diskrepansen i åtanke kan man, måhända både 
orättvist och cyniskt, fråga sig om invandrar- och integrationspolitiken 
hittills i mycket bestått av etisk retorik, vilket dolt ”verklighetens 
beskaffenhet men [fått] oss att inbilla oss att vi engagerar oss för den Andre, 
medmänniskan (och [givit] oss gott samvete).”352 Hur det än ligger till med 
den saken förefaller orden under lång tid ha varit mer förpliktande än den 
faktiska aktiviteten från politiker och andra sociala aktörer. Framtiden får 
utvisa hur mycket av dagens integrations-politiska mål och visioner som 
omsätts i praktisk politik. 

Som konstaterats i avsnitt 1.5 är det inte denna texts uppgift att 
definiera vilka sociala praktiker som bör vidtas, det är en fråga för politisk 
diskussion. Här fram-förs därför bara intrycket att för en liberal välfärdsstat 
som Sverige, som söker främja den etniska och kulturella mångfalden, 
framstår en rättighetsprincip som central: rätten till kollektiv identifikation 
såväl som rätten att kunna avstå; rätten till etniska och kulturella 
identiteter såväl som att få vara individ. Denna princip ställer stora krav på 
politiska avvägningar; att föra en politik som på en gång erkänner etniska 
och kulturella kollektiva mål och möjliggör dess fortlevnad och som sam-

                                            
350 Sirnes, s. 57-59 
351 Tesen bygger på ett resonemang om handlingsutrymmet i mötet mellan socialarbetare och klienter 
vilket framstår som applicerbart även på integration som social praktik. Se Bengt Börjesson, ”Varning 
för etik” i Socialstyrelsen, Utan fast punkt (Stockholm, 2001), s. 166 
352 Ibid, s. 153 
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tidigt skapar förutsättningar för människor att förverkliga personliga 
livsmål och kunna möta varandra förutsättningslöst och på jämlika villkor. 

En förutsättning för att åstadkomma en sådan ökad personlig frihet 
och rörlighet mellan kollektiva tillhörigheter kan då vara att människor ges 
möjligheter att kommunicera och överskrida dikotomiska kulturella 
gränser.353 Det innebär inte att dikotomierna måste försvinna – en sådan 
hållning blir på sätt och vis också determinerande – men det innebär att 
de inte i varje aspekt av våra liv måste utgöra den viktigaste 
kunskapsbildande faktorn när människor möts. Kanske kan de också 
komma att bli mer horisontella än hierarkiska.354 Och kanske kan sökandet 
efter olika identifikationer utvecklas till mer av ett personligt-politiskt 
projekt, i vilket människor blir ’personliga subjekt’355 som utifrån sina 
bakgrunder, erfarenheter och livsmål söker forma sina egna historier. 
Projektet är personligt på så sätt att dess ak-tör är det ’personliga 
subjektet’, och politiskt på så sätt att det fordrar erkännande. Måhända är 
det så som mångfalden och jämlikheten kan förenas.356 

I detta ljus kan också integrationspolitikens framväxt betraktas. 
Ambitionen att göra integrationen till en fråga som berör alla bör på sikt, 
om den får forma de politisk-sociala praktikerna, kunna skapa bättre 
förutsättningar att överbrygga diko-tomin om ’Sverige/svenskar’ och 
’Utlandet/de Andra’ än den föregående invand-rarpolitiken som tvärtom 
bidrog till att skärpa gränsdragningen. I så fall bör möjlig-heten till etnisk 
och kulturell identifikation i högre utsträckning än vad som nu är fallet 
kunna bli en uppgift för de ’personliga subjekten’. 

I en globaliserad värld präglad av folkomflyttningar är demokratin 
inte möjlig om inte idén om det mångkulturella samhället accepteras och 
omsätts i praktik. Denna idé fordrar ett erkännande både av den kulturella 
mångfalden och av de dominansförhållanden som de facto förekommer 
mellan olika kulturer. Alternati-ven till den mångkulturella demokratin är 
minoriteternas ovillkorliga assimilation till en global masskultur eller en 
tilltagande kulturell fundamentalism och nationa-lism.357 De båda 
alternativen framstår som synnerligen inhumana, intoleranta och 
odemokratiska, och det finns gott om historiska exempel på vad 
assimilationspolitik och kulturell fundamentalism kan leda till – 

                                            
353 Sirnes, s. 67 
354 Ibid, s. 72 
355 Termen ’personligt subjekt’ kommer från Touraine, professor i sociologi, och ska inte ses som 
synonym med individbegreppet. Se Touraine (2003), s. 30 och 221f 
356 Ibid, s. 30f 
357 Ibid, s. 273f 
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diskriminerande lagar och etnisk rens-ning kan här anföras. Det 
demokratiska samhällets potential ligger, däremot, just i dess 
förutsättningar att respektera olikheter och att försvara en 
samhällsgemenskap grundad på mänskliga rättigheter och formad av 
mångfald. Integrationspolitiken kan förhoppningsvis, tillsammans med 
andra politisk-sociala praktiker, fylla en central funktion för framväxten av 
en sådan samhällsgemenskap. 
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Sammanfattning 
Sverige är idag att betrakta som ett immigrationsland. Regeringen betraktar 
integra-tion som en process som ska genomsyra allt välfärdspolitiskt 
arbete och som ett projekt på både individuell och samhällelig nivå. De 
integrationspolitiska målen är att alla ska ha samma rättigheter och 
möjligheter, att mångfald ska utgöra grunden för samhällsgemenskapen 
och att alla ska vara delaktiga i och medansvariga för en 
samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans. I 
den svenska valrörelsen 2002 kom integrationen att bli en av de mest 
belysta och om-diskuterade frågorna i media. Uppsatsens syfte är att med 
metoden kritisk diskurs-analys studera och analysera politiska aktörers 
diskursiva utsagor rörande integra-tionsfrågor under denna valrörelse. Det 
empiriska materialet består av aktuella politiska dokument samt artiklar 
från de fyra största svenska dagstidningarna. Uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter utgörs av socialkonstruktivism, poststruktu-ralism, 
demokratiteori, Governmentality, medieteori, postkolonialism samt teori-
bildning om integrationspolitiska spänningsfält. 

Det råder stor överensstämmelse mellan de olika integrationspolitiska 
diskur-siva utsagorna om de integrationspolitiska målsättningarna. Det 
finns också en grundläggande samsyn kring samhällets huvuduppgifter i 
integrationsprocessen. De politiska aktörerna är noga med att konstituera 
integrationssubjektet som en indi-vid, men ändå riktas många av de 
föreslagna politisk-sociala praktikerna mot kate-goriserade kollektiv i 
någon mening. Det finns också en basal samsyn mellan de olika aktörerna 
kring vilka övergripande politiska områden som integrationspoliti-ken 
kretsar. 

Nyckelbegrepp under perioden är i Folkpartiets och Moderaternas 
utsagor en tydlig kravretorik, som i massmedia framförallt riktas mot 
integrationssubjektet, medan de socialistiska aktörernas och Miljöpartiets 
nyckelbegrepp istället är en betoning lika rättigheter och välfärdspolitiska 
satsningar. Debattens utformning belyser politikens beroende av mediala 
representationer; politikens medialisering. Politiska diskursiva utsagor 
tycks ingå i vad Fairclough kallar en ’medialiserad politisk diskursordning’. 

De borgerliga aktörerna är tydligast med att betona 
integrationssubjektets personliga ansvar för en lyckad integration, medan 
de socialistiska aktörerna och Miljöpartiet är tydligare med att uttryckligen 
betona arbetsgivarnas och hyresvärdar-nas ansvar för strukturell 
diskriminering och segregation. Också i synen på statens, myndigheters 
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och folkvaldas funktioner i integrationskarriären märks tydliga skill-nader 
mellan blocken. Och när det sammantagna empiriska materialet studeras 
kan konstateras att borgerliga utsagor premierar integrationssubjektets 
valfrihet medan socialistiska utsagor premierar alla människors jämlika 
rättigheter. Uppsat-sens slutsats är att det empiriska materialet består av 
såväl utsagor som söker konsti-tuera diskursiv förståelse av och kunskaper 
om det integrationspolitiska fältet, samt ett inkorporerande av dessa 
utsagor i övergripande, väl etablerade diskursiva praktiker.  

De bilder av Sverige/svenskar och Utlandet/de Andra som 
konstitueras under perioden är ömsesidigt beroende av varandra, men 
Sverige/svenskar tillskrivs inte alltigenom positiva värden och Utlandet/de 
Andra inte alltigenom negativa. Ändå reproduceras dikotomin i aktuella 
utsagor om integrationspolitik; den ena polen till-skrivs ett större antal 
positiva värden och den andra ett större antal negativa. Diko-tomin är 
därmed att betrakta som hierarkisk. ’Utlandet/de Andra’ (för)blir vad 
’Sverige/svenskar’ inte är och utgör således svenskhetens negation. Detta 
kan kom-ma att forma politisk-social praktik för inkludering och 
exkludering av subjekt i integrationskarriären samt framtida etniska och 
sociala relationer i det svenska sam-hället.  

Samtliga av de spänningsfält som Borevi menar ryms inom 
integrations-politiken synliggörs i de politiska aktörernas utsagor under 
valrörelsen; nämligen mellan individ och kollektiv, etnos och demos, 
allmänna och riktade åtgärder, över-bryggande och sammanbindande 
socialt kapital samt horisontell och vertikal demo-kratisk kapacitet. I 
aktörernas utsagor görs olika mål- och värdeprioriteringar inom dessa 
spänningsfält i olika politiska frågor. 

Integrationen betraktas i de politiska aktörernas utsagor och 
diskursiva prak-tiker som en uppgift som nödvändiggör någon form av 
politisk ’styrelse’. Uppsat-sen betraktar integrationspolitik som ett 
normaliseringsprojekt som både bidrar till att konstituera ett 
integrationssubjekt vilket medvetandegörs om dess olikhet; som 
formulerar målsättningar om ett gott mänskligt liv och tillskriver subjektet 
en karriärbana mot målen; och som söker disciplinera relationerna mellan 
subjektet och andra aktörer. Projektet är avslutat och integrationen 
uppnådd när integrations-subjektet har normaliserats i förhållande till 
andra subjekt och samtliga åtnjuter det goda livets (individuella och 
kollektiva) fri- och rättigheter. Uppsatsen vill med detta påvisa sambandet 
mellan ’styrelse’, kunskap och politisk-social praktik och, i förlängningen, 
möjligheterna för social förändring. Uppsatsen betraktar också inte-gration 
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som en form av social praktik, som måste uppstå i de dagliga möten där 
olika aktörer förhandlar om identiteter, kunskaper och betydelser och 
upprättar social inkludering och exkludering. För en liberal välfärdsstat 
som Sverige, som söker främja etnisk och kulturell mångfald, framstår en 
rättighetsprincip som cen-tral: rätten till kollektiv identifikation såväl som 
rätten att kunna avstå, rätten till etniska och kulturella identiteter såväl 
som att få vara individ. Denna princip ställer stora krav på politiska 
avvägningar. 

Referenser 

Databaser 
Mediearkivet; http://www.mediearkivet.se 
 
Presstext; http://skolan.presstext.prb.se 

Föreläsningsanteckningar 
I författarens ägo 
Thomas Öhlund, Språk, medvetande och tolkning, Campus Norrköping 
(2003-11-24). 

Internetdokument 
Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=568 (2004-03-
29). 
 
Expressen, http://www.expressen.se/index.jsp?d=149 (2004-03-29). 
 
Statistiska centralbyrån, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____36068.asp (2004-03-29). 
 
Susning.nu, http://www.susning.nu/Sluss (2004-05-06) 
 
Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp 
(2004-03-29). 
 
Uppdrag Granskning, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8402&a=128600 
(2004-04-01). 

Litteratur 



 69

Aronson, Torbjörn (1990); Konservatism och demokrati. En rekonstruktion 
av fem svenska högerledares styrelsedoktriner. Norstedts Förlag, Stockholm. 
 
Ball, Terence & Dagger, Richard (1995); Political Ideologies and the 
Democratic Ideal. HarperCollins College Publishers, New York. 
 
Borevi, Karin (2002); Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället. 
Statsvetenskapliga föreningen, Uppsala universitet. 
 
Börjesson, Bengt (i 2001); ”Varning för etik” i Socialstyrelsen, Utan fast 
punkt. Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. Stockholm. 
 
Diaz, José Alberto (2002); Integrationsbarometer 2002. En rapport om 
allmänhetens inställ-ning till integration 2002 samt en jämförelse med 
undersökningar 1999 och 2000. Integra-tionsverket, Norrköping. 
 
Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria och Thörn, Håkan (2002); 
Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället. Bokförla-get Nya Doxa, Nora. 
 
Fairclough, Norman (1995a); Critical Discourse Analysis. The Critical Study 
of Language. Longman, London. 
 
Fairclough, Norman (2002); Discourse and Social Change. Polity Press, 
Cambridge. 
 
Fairclough, Norman (1995b); Media Discourse. Edward Arnold, London. 
 
Foucault, Michel (1991); ”Governmentality” i Burchell, Graham; Gordon, 
Colin och Miller, Peter (red.); The Foucault Effect. Studies in 
Governmentality. The University of Chicago Press. 
 
Gidlund, Janerik (i 2000); ”Demos och makten i den politiska demokratin” 
i Sannerstedt, Anders och Jerneck, Magnus (red.); Den moderna 
demokratins problem. Studentlitteratur, Lund. 
 
Gölstam, Algot (1995); Frihet, jämlikhet, demokrati. Etik och människosyn 
inom liberal och socialistisk tradition. Uppsala universitet. 
 



 70

Hadenius, Axel (2001); Demokrati. En jämförande analys. Bokförlaget 
Liber, Stock-holm. 
 
Hall, Stuart (i 2001); ”The West and the Rest: Discourse and Power” i Hall, 
Stuart & Gieben, Brad (red.), Formations of Modernity. Polity Press, 
Cambridge. 
 
Hermansson, Jörgen (i 2000); ”Hur kan demokratin rättfärdigas?” i 
Sannerstedt, Anders och Jerneck, Magnus (red.); Den moderna 
demokratins problem. Studentlittera-tur, Lund. 
Hjerm, Mikael (i 2002); ”Invandrings- och integrationspolitik” i Joachim 
Vogel (red.); Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd på 
90-talet. Statistiska central-byrån, Stockholm. 
 
Integrationsverket (2002:2); Integrationsbilder. Medier och allmänhet om 
integration. Inte-grationsverkets rapportserie, Norrköping. 
 
Integrationsverket (2003); Rapport Integration 2002. Norrköping. 
 
Lange, Anders (2000); Diskriminering, integration och etniska relationer. 
Integrations-verket, Norrköping. 
 
Lewin, Leif (2002); ”Bråka inte!” Om vår tids demokratisyn. SNS Förlag, 
Stockholm. 
 
Meyer, Thomas (2002); Media Democracy. How the Media Colonize 
Politics. Polity Press, Cambridge. 
 
Micheletti, Michele (i 2000); ”Medborgarsammanslutningar: demokratins 
förkäm-par eller särintressenas fångar” i Sannerstedt, Anders & Jerneck, 
Magnus (red.); Den moderna demokratins problem. Studentlitteratur, Lund. 
 
Nelander, Sven & Goding, Ingela (2003); Myter och vanföreställningar eller 
fakta och kunskap? Löne- och välfärdsenheten, LO, Stockholm. 
 
Persson, Jessica (2003); Politiska resurser och aktiviteter 1992-2001. 
Statistiska central-byrån, Stockholm. 
 



 71

Popoola, Margareta (2002); Integration, en samtidsspegling. En översikt. 
Svenska kom-munförbundet, Stockholm. 
 
Premfors, Rune (1999:77); ”Den svenska modellen som demokrati” i 
Demokrati-utredningen, Demokrati och medborgarskap. Statens offentliga 
utredningar, Stockholm. 
 
Rachels, James (1999); The Elements of Moral Philosophy. McGraw-Hill, 
New York. 
 
Reyes, Paulina de los (i 2002); ”Den svenska jämställdhetens etniska 
gränser – om patriarkala enklaver och kulturella frizoner” i Lindberg, 
Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.); Det slutna folkhemmet. Agora, 
Stockholm. 
Rose, Nikolas (2003); Powers of Freedom. Refraiming political thought. 
University Press, Cambridge. 
 
Said, Edward W. (1995); Orientalism. Ordfront Förlag, Stockholm. 
 
Sjölin, Mats (i 2000); ”Massmedier och opinionsbildning” i Sannerstedt, 
Anders & Jerneck, Magnus (red.); Den moderna demokratins problem. 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Sirnes, Thorvald (i 1999); ”Alt som er fast, fordamper?” i Meyer, Siri och 
Thorvald Sirnes, Thorvald (red.); Normalitet og identitetsmakt i Norge. 
Makt- og demokratiutred-ningen, Oslo. 
 
Södergran, Lena (1998); 1990-talets invandrarpolitiska omprövning. Från 
invandrarpolitik till integrationspolitik. Sociologiska institutionen, Umeå 
universitet. 
 
Södergran, Lena (2000); Svensk Invandrar- och Integrationspolitik. En 
fråga om demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Sociologiska 
institutionen, Umeå universitet. 
 
Taylor, Charles (2003); Det mångkulturella samhället och erkännandets 
politik. Bokförla-get Daidalos, Göteborg. 
 



 72

Thörn, Håkan (2002); Globaliseringens dimensioner. Nationalstat, 
världssamhälle, demokrati och sociala rörelser. Bokförlaget Atlas, 
Stockholm. 
 
Touraine, Alain (2003); Kan vi leva tillsammans? Jämlika och ojämlika. 
Bokförlaget Daidalos, Göteborg. 
 
van Dijk, Teun A. (1993); Elite Discourse and Racism. Sage, London. 
 
van Dijk, Teun A. (1998); Ideology. A Multidisciplinary Approach. Sage, 
London. 
 
Wenneberg, Søren Barlebo (2001); Socialkonstruktivism. Positioner, 
problem och perspek-tiv. Bokförlaget Liber, Stockholm. 
 
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000); Diskursanalys som 
teori och metod. Studentlitteratur, Lund. 
 
Young, Robert C. (2001); Postcolonialism. An Historical Introduction. 
Blackwell, Oxford. 

Massmediala dokument 
”Allt jag säger blåses upp till värsta grejen” av Kee Leong och Lina Maria 
Larsson i Aftonbladet (2002-09-09). 
 
”Arbete nyckeln till lyckad integration” av Peter Bratt i Dagens Nyheter 
(2002-08-23). 
 
”Dags att ställa krav på Sverige”, ledare i Aftonbladet (2002-08-22). 
 
”De kan skapa ett arbetarproletariat”, ledare i Aftonbladet (2002-08-18). 
 
”Den som fiskar i dyiga vatten…”, ledare i Dagens Nyheter (2002-09-10). 
 
”Ett bra förslag”, ledare i Expressen (2002-08-06). 
 
”Folkpartiet går mot rekordval” av Burre Behdjou i Expressen (2002-08-24). 
 



 73

”Fp-förslaget hotar min kampanj” av Henrik Brors i Dagens Nyheter (2002-
08-07). 
 
”Grattis Leijonborg – du platsar i Sverige” av Jessica Ritzen i Aftonbladet 
(2002-08-23). 
 
”Inga socialbidrag till bärplockare”, av Tidningarnas Telegrambyrå i 
Dagens Nyheter (2002-08-13). 
 
”Ingen kan uppfatta oss som främlingsfientliga” av Anders Jonsson i 
Svenska Dagbladet (2002-09-04). 
 
”Invandrarfrågorna tog över valrörelsen” av Henrik Brors i Dagens Nyheter 
(2002-09-14). 
 
”Invandrarjobb het stridsfråga” av Josef El Mahdi i Dagens Nyheter (2002-
08-23). 
 
”Klarspråk lyfte Folkpartiet” av Lova Olsson i Svenska Dagbladet (2002-09-
12). 
 
”Lars Leijonborg vann getingligan” av Per Wendel i Expressen (2002-08-
28). 
 
”Leijonborg försvarar språkkrav” i av Fredrik Mellgren i Svenska Dagbladet 
(2002-08-06). 
”Leijonborg sänker ribban” av Josef El Mahdi i Dagens Nyheter (2002-09-
13). 
 
”Lobbyisten Westerberg är effektiv” av Joachim Kerpner i Aftonbladet 
(2002-09-13). 
 
”Låt människor vara människor” av Maria Carlshamre i Dagens Nyheter 
(2002-08-30). 
 
”Låt socialbidraget vara ett lån” av Bo Lundgren i Dagens Nyheter (2002-
08-22). 
 
”Mellin möter Leijonborg” av Lena Mellin i Aftonbladet (2002-08-24). 



 74

 
”Moderaterna angriper arbetsrätt” av Peter Bratt i Dagens Nyheter (2002-08-
20). 
 
”Molnen tornar upp sig i valrörelsen”, ledare i Svenska Dagbladet (2002-
08-04). 
 
”Mp-ja till arbetskraftsinvandring” av Mats Eriksson i Dagens Nyheter 
(2002-08-20). 
 
”Ordningsman Lars”, ledare i Expressen (2002-09-06). 
 
”Riskerar utvisning efter 23 år i Sverige” av Elisabeth Lindham i 
Aftonbladet (2002-08-20). 
 
Rubrik saknas, av Ola Billger i Svenska Dagbladet (2002-09-03). 
 
”Snabbguide till s och m” av Oisin Cantwell och Jessica Ritzen i 
Aftonbladet (2002-08-20, tillfogad rättelse 2002-08-21). 
 
”Schyman beredd fälla regeringen igen” av Tobias Brandel i Svenska 
Dagbladet (2002-08-25). 
 
”Sluta sura, Svensson” av Per Wendel i Expressen (2002-08-26). 
 
”Svenska krav för nya svenskar” av Lena Hennel, Ann-Helén Laestadius 
och Lova Olsson i Svenska Dagbladet (2002-08-04). 
 
”Så vill partierna fixa fler jobb” av Elisabeth Lindham i Aftonbladet (2002-
09-05). 
 
”Säg kanske, kanske, kanske” av Per Wirtén i Expressen (2002-08-07). 
”Tillväxten skall upp till 3 procent” av Bo Lundgren, Alf Svensson, Maud 
Olofsson och Lars Leijonborg i Dagens Nyheter (2002-08-11). 
 
”Tydlig skiljelinje mellan blocken” av Lina Kalmteg i Svenska Dagbladet 
(2002-09-03). 
 
”V dömer ut Fp:s förslag” av Sophie Petzell i Dagens Nyheter (2002-08-15). 



 75

 
”Vi säger som det är i viktiga vardagsfrågor” av Olle Eriksson i Expressen 
(2002-09-06). 
 
”Vägen till jobb och språk” av Maria Carlshamre i Dagens Nyheter (2002-
08-06). 
 
”Väljarna ratar mediernas favoritfråga” av Kent Asp i Dagens Nyheter 
(2002-09-15). 

Politiska dokument 
Centerpartiet, Från första dagen… (2002). 
 
Folkpartiet, En ny integrationspolitik (2002). 
 
Folkpartiet, Frihet att växa. Folkpartiet liberalernas partiprogram (2001). 
 
Kristdemokraterna, Invandrare och integration (2002-08-25). 
 
Kristdemokraterna, Principprogram (2001). 
 
Miljöpartiet, Det mångkulturella samhället (2002:1). 
 
Moderaterna, Partiprogram (2001). 
 
Moderaterna, Rösta på ditt Sverige. Valmanifest 2002 (2002). 
 
Socialdemokraterna, Rätt till arbete utan diskriminering (2002). 
 
Socialdemokraterna, Samtal om Framtiden. Arbetsgruppens rapport om 
Integration (2001). 
 
Vänsterpartiet, Integrationspolitisk plattform (2002). 



 76

Bilaga 1. Faircloughs tredimensionella modell. 
 
Figur. Diskursiva dimensioner enligt Fairclough.358 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
358 Fairclough (1995a), s. 98 

 
Sociokulturell praktik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social analys 
 

 
Diskursiv praktik 

 
 
 
 
 

 

Produktions-, 
konsumtions- och 
tolkningsprocesser

Text 
 

Textanalys 



 77

Bilaga 2. Fullständig förteckning över uppsatsens 
politiska dokument. 
 
Centerpartiet, Där människor får växa. Idéprogram för Centerpartiet 
(2001).  
 
Centerpartiet, Från första dagen… (2002). 
 
Folkpartiet, En ny integrationspolitik (2002). 
 
Folkpartiet, Frihet att växa. Folkpartiet liberalernas partiprogram (2001). 
 
Kristdemokraterna, Invandrare och integration (2002-08-25). 
 
Kristdemokraterna, Principprogram (2001). 
 
Kristdemokraterna, Valmanifest. Tid för förändring. Tid för handling 
(2002). 
 
Miljöpartiet, Det mångkulturella samhället (2002:1). 
 
Miljöpartiet, Partiprogram (2001). 
 
Moderaterna, Partiprogram (2001). 
 
Moderaterna, Rösta på ditt Sverige. Valmanifest 2002 (2002). 
 
Socialdemokraterna, Partiprogram för Socialdemokraterna (2001). 
 
Socialdemokraterna, Rätt till arbete utan diskriminering (2002). 
 
Socialdemokraterna, Samtal om Framtiden. Arbetsgruppens rapport om 
Integration (2001). 
 
Vänsterpartiet, Partiprogram. För en solidarisk värld (2000). 
 
Vänsterpartiet, Integrationspolitisk plattform (2002). 


