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Inledning 
Valet i Sverige närmar sig och Sveriges befolkning ska, i demokratiska val den 17 

september, ta ställning till vilka som ska representera Sverige och dess invånare i fyra 

år framöver. För att rösta till kommun och landsting krävs inte svenskt medborgarskap, 

till riksdagsvalet däremot är det ett kriterium att vara svensk medborgare för att få 

rösta. Men är det alla som har möjlighet att göra sin röst hörd, som tar den chansen? 

Svaret är att valdeltagandet i Sverige successivt har minskat, sedan 1976, samtidigt som 

klyftan mellan utländska röstberättigade medborgares valdeltagande och den totala 

befolkningens valdeltagande i kommunalvalen successivt har ökat. Vidare är 

valdeltagandet i högstatusområden i städerna stabilt på en hög nivå, runt 80 procent, 

medan valdeltagandet i så kallade utsatta förorter har fortsatt sjunka, i vissa fall till en 

nivå under 50 procent (Dahlstedt 2005:204). Magnus Dahlstedt ställer sig, apropå detta 

faktum, i sin avhandling Reserverad demokrati, frågan: 

Hur kommer det sig att storstädernas sedan länge konstaterade geografiska åtskillnad 

tycks följas av en allt mer framträdande politisk åtskillnad, där städernas mångetniska 

förorter, enkelt uttryckt, successivt förpassas till ”politikens skuggsida?” (Dahlstedt 

2005:204). 

Jag hävdar, å det bestämdaste, att detta är ett stort problem för ett demokratiskt 

samhälle, där människor som befinner sig i utanförskap inte gör sin röst hörd, eller 

kanske värre, inte får möjlighet att göra sin röst hörd. 

Detta demokratiska underskott har väckt mitt intresse för den komplexa 

”utanförskapsfrågan” och därför vill jag i den här uppsatsen analysera ett politiskt 

dokument som behandlar integration och utanförskap. Folkpartiet är det parti som 

tydligast hörs i debatten angående dessa frågor vilket har föranlett mig att välja ett 

dokument från dem. Alla förslag och satsningar som formuleras i ”utanförskapsfrågan” 

är relevanta och värda att tas i beaktande, så även folkpartiets motion. 

Disposition 
Uppsatsen består av tre delar. Först en inledning där mitt syfte med studien klargörs 

och det empiriska materialet presenteras. I den första delen diskuteras även mina 

metoder och teoretiska utgångspunkter. Det finns också en kort begreppsförklaring av 

liberalismen och folkpartiets liberala utgångspunkter, följt av mina etiska reflektioner 

kring undersökningen. Den andra delen är uppsatsens kärna, textanalysen av det 

empiriska materialet, som jag närmare förklarar i analysdelens början. Den tredje och 

sista delen av uppsatsen är en avslutande diskussion där jag diskuterar relevanta delar 

av analysen i förhållande till liberalismen. Avslutningsvis resulterar detta i mina 

slutsatser. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den föreliggande texten är att analysera Folkpartiet liberalernas 

integrationspolitiska agenda och hur deras liberala ståndpunkter där kommer till 

uttryck. Fokus kommer att ligga på hur de behandlar utanförskapet och de människor 

som anses leva i utanförskap. En brännpunkt när utanförskap diskuteras är etnicitet 

varför detta också ligger i denna undersöknings centrum. 

Mitt analytiska intresse av denna studie grundar sig i tre frågeställningar som jag 

anser vara av vikt när undersökningen ska ta sin början:  

1) I vilka termer och hur diskuterar författarna av motionen (Leijonborg m.fl. 

2005) om utanförskap och etnicitet? 

2) Vad är det som tas för givet i texterna, vilka ideologiska diskurser signaleras av 

motionsförfattarna? 

3) På vilket sätt tillkännages underliggande ideologiska ståndpunkter i skrifterna?  

Empiriskt material och avgränsningar 
Det empiriska material jag här syftar till att analysera består av folkpartiets motion 

Egenmakt, arbete och jämlikhet – Liberal integrationspolitik (Leijonborg m.fl. 2005). 

Denna motion är folkpartiets förslag till en integrationspolitik som i liberal anda söker 

formulera en fungerande integration för människor boende i Sverige. Folkpartiets 

integrationspolitiska motion är omfattande och jag har därför koncentrerat mig på vissa 

delar och valt bort andra eftersom utrymmet för projektet inte tillåter en alltför stor 

mängd av empiriskt material. Urvalet blev de avsnitt som kändes mest relevanta till 

mina frågeställningar. 

Mitt val av folkpartiets motion som det empiriska materialet grundar sig i min 

skepticism till deras debattinlägg och yttranden angående utanförskap, kulturer och 

etniciteter. I dessa debattinlägg kan det vara svårt att få en rättvis bild av deras 

politiska vilja, varför jag mer djupgående ville analysera deras integrationspolitik.  

Metod 
Min studie är av textanalytisk karaktär där jag fördjupat mig i de budskap som valda 

dokument framför. Jag har försökt sammanställa och analysera de huvuddrag som 

återfinns i folkpartiets motion (Leijonborg m.fl. 2005), vilken på ett ingående sätt 

behandlar deras politiska utgångspunkter i integrationsfrågor och i frågor angående 

utanförskap. 

Jag har för avsikt att använda mig av två textanalytiska metoder, den första är 

diskursanalys – som i sin tur består av flera inriktningar – där jag först argumenterar 

för diskursteori och varför den passar som en metodologisk utgångspunkt samt 

preciserar de analysverktyg jag nyttjar från den inriktningen. Därefter redogör jag för 

de grundsatser i den kritiska diskursanalysen, vilken är min huvudsakliga 

analysmetod, som jag anser särskilt viktiga för min studie. Efter det redogör jag för den 
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andra metoden, kritisk ideologianalys. Anledningen till användandet av flera 

analysmetoder är för att metoden ska korrelera med mitt empiriska material såväl som 

mitt syfte och är helt i paritet med Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips 

(2000) rekommendationer. De säger 

/… / att man mycket väl kan skapa sitt eget paket genom att kombinera element 

från flera olika diskursanalytiska perspektiv. Man kan också dra in element från 

andra perspektiv än de diskursanalytiska. Det är inte bara tillåtet utan tillskrivs rent 

av ett särskilt värde, eftersom olika perspektiv ger olika former av insikt inom ett 

område och tillsammans skapar en bredare förståelse (Jørgensen & Phillips 2000:10). 

Vidare påpekar författarna att ”forskningsdesignen ska konstrueras efter projektets 

speciella karaktär” (a.a. s. 81) och med detta i åtanke ska jag redogöra för min egen 

metodologiska forskningsdesign för den föreliggande undersökningen.  

Diskursanalys 
Diskurs kan, enligt Jørgensen och Phillips (2000:7), kort gestaltas som ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen”. De diskursanalytiska angreppssätten jag här har tänkt 

använda mig av tar sin utgångspunkt i strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkteori (a.a. s. 13). Tillträdet till verkligheten, påstås det, går således alltid genom 

språket. Med språkets hjälp skapar vi representationer av verkligheten, 

representationer som både speglar en redan existerande verklighet och ävenledes 

bidrar till att skapa den (a.a. s. 15). 

Diskursteori 
Diskursteori är en diskursanalytisk inriktning som bygger på de politiska teoretikerna 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes Hegemony and Socialist Strategy (Jørgensen & 

Phillips 2000:31). Min användning av diskursteori kommer att bygga på Jørgensens och 

Phillips bok Diskursanalys som teori och metod (2000), där författarna kondenserat 

redogör för Laclau och Mouffes diskursteori och hur den, enligt dem, bäst tillämpas. I 

studiet av texterna har jag använt mig av några diskursteoretiska verktyg som jag funnit 

relevanta för min forskning. Verktygen, i kursiv stil, kommer här nedan att diskuteras 

utifrån Jørgensens och Phillips redogörelse (2000:31-65): 

Ett specifikt verktyg inom diskursteorin är ekvivalenskedjor som genom att olika 

begrepp länkas samman med varandra ger begreppen en speciell mening och 

innebörd. Exempelvis ekvivalerar liberal demokrati begrepp såsom fria val och 

yttrandefrihet och får just genom dessa begrepp sin betydelse (a.a. s. 57f). 

Nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilka de andra tecknen ordnas och får 

sin betydelse. I den politiska diskursen kan demokrati ses som en nodalpunkt där 

tecken som medborgare, folkomröstning och politik ges sin innebörd (a.a. s. 33). 

Flytande signifikanter är tecken som, till skillnad från nodalpunkter, är öppna för 

tillskrivning av olika betydelser. En flytande signifikant är de tecken vars betydelse 

olika diskurser strider om att ge sin specifika betydelse (a.a. s. 35). I den demokratiska 
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diskursen kan sekularism ses som en flytande signifikant, då vissa anser den vara en 

förutsättning för demokrati medan andra inte anser det. I mån av relevans kommer 

dessa verktyg följaktligen att appliceras på mitt empiriska material i samklang med den 

kritiska diskursanalysen som här nedan diskuteras. 

Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen anser jag vara givande att använda i mitt arbete på grund 

av, som Jørgensen och Phillips hävdar: 

Kritisk diskursanalys uppfattar /… / inte sig själv som politiskt neutral (som 

objektivistisk samhällsvetenskap gör) utan som ett kritiskt angreppssätt som är 

politiskt engagerat i social förändring. Kritisk-diskursanalytiska angreppssätt ställer 

sig – i frigörelsens namn – på de undertryckta samhällsgruppernas sida (Jørgensen 

och Phillips 2000:70). 

Jag betraktar det politiska engagemanget i social förändring, som metoden ger uttryck 

för, vara av stor vikt vid en analys av ett politiskt dokument författat av politiker som 

säger sig eftersträva ”lika rättigheter och lika möjligheter” och ”som riktar sig mot alla 

som lever i utanförskap” (Leijonborg m.fl. 2005:4). I detta finns, enligt mig, ett syftande 

till maktförhållande som måste undersökas och det är just det som Faircloughs kritiska 

diskursanalys är ute efter. I metoden hävdas det att det som bidrar till och 

reproducerar den ojämlikhet i makt som råder mellan sociala grupper, exempelvis 

mellan sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och 

majoriteten, är diskursiva praktiker. Kritisk är analysmetoden i dess innebörd att 

förtydliga den diskursiva praktikens roll i vidmakthållandet av denna maktordning, och 

viljan är att i förlängningen medverka till social förändring av ojämlika 

maktförhållanden (Jørgensen & Phillips 2000:69). I Faircloughs perspektiv, enligt 

Jørgensen och Phillips, är det centralt att diskurs både är konstituerande och 

konstituerad, 

/… / diskurs är en viktig form av social praktik, som både reproducerar och 

förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och 

samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurs står således i ett 

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner (Jørgensen & Phillips 2000:71).  

Nedan ska jag klargöra vissa begrepp och min användning av Faircloughs kritiska 

diskursanalys utifrån Jørgensen och Phillips (2000:66-96). 

Fairclough definierar diskurs som uteslutande bestående av lingvistiska element. I 

analyserandet av diskurs är det två dimensioner som fokuseras: 1) den kommunikativa 

händelsen – kan tolkas som en typ av kommunikation från en part till en annan part 

och mottagandet av händelsen, till exempel mottagandet av en text eller en film; 2) 

diskursordningen – innefattar flera olika diskursiva praktiker, ”varigenom tal och skrift 

både produceras och konsumeras/tolkas” (Jørgensen & Phillips 2000:72f). Vidare 



 5

menar Jørgensen & Phillips att diskursordning betecknar ett område där flera diskurser 

försöker etablera sig som den allenarådande och är således ett fält där det pågår en 

diskursiv kamp mellan begreppen (a.a. s. 63). Varje kommunikativ händelse har i sin 

tur tre dimensioner som jag återger i Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys här nedan (Fairclough 2002:73), för att underlätta förståelsen av dessa. 

Varje dimension innehåller i sig ett antal redskap som jag i varierande grad kommer att 

nyttja och som likaledes får sin förklaring här nedan. På den diskursiva praktikens nivå 

är verktygen inte påtalade i analysen men jag berör ändå den nivån i min textanalys, 

eftersom när jag analyserar textens egenskaper också jobbar med den diskursiva 

praktikens produktions- och konsumtionsprocesser och vice versa, men dessa två 

åtskiljs ändå analytiskt enligt Faircloughs modell (Jørgensen & Phillips 2000:74f):  

1) Text: Textanalysen koncentrerar sig på en 

lingvistisk analys av texten där vokabulär, grammatik och 

sammanhang mellan satser som i sin tur konstruerar 

diskurser är intressanta (Jørgensen & Phillips 2000:75). 

Redskap som används här är: Transitivitet – kartlägger 

hur händelser och processer sammanlänkas, eller inte, 

med subjekt och objekt. Intresset ligger här i att klargöra 

vilka olika ideologiska konsekvenser de kan innebära. 

Det är viktigt att se vad som är subjekt respektive objekt i språkliga satser (a.a. s. 87). 

Modalitet – fokuserar på textförfattarens instämmande (affinitet) i en sats, där mer eller 

mindre affinitet får betydelse för diskursens konstruktion av sociala relationer såväl 

som för kunskaps- och betydelsesystem. Sanning är ett slags modalitet, att till exempel 

framställa något som fakta genom objektiva modaliteter som i satsen ”den 

integrationspolitik som socialdemokraterna för är fel”, och inte subjektiva modaliteter 

som i satsen ”vi anser att den integrationspolitik som socialdemokraterna för är fel” har 

betydelse för det diskursiva mottagandet av uttalandet. Nominalisering – innebär att 

agenten i en sats nedtonas genom att ersättas av ett substantiv, vilket istället betonar 

effekterna av en händelse (a.a. s. 87f).  

Faircloughs (2002:194ff) diskussion om metaforernas betydelse för en kritisk 

diskursanalys är oumbärlig för hans teori och är också relevant att lyfta in i min 

forskning. Han menar att när vi uttrycker åsikter eller tyckande genom en metafor 

hellre än genom en annan, konstruerar vi verkligheten på ett bestämt sätt hellre än ett 

annat. Fairclough hävdar att: 

Metaphors structure the way we think and the way we act, and our systems of 

knowledge and belief, in a pervasive and fundamental way (Fairclough 2002:194). 

Vidare betyder det, enligt Fairclough, att sättet på vilket en speciell händelse 

metaforiseras är intressant inom och mellan diskursiva praktiker. 

2) Diskursiv praktik: I analysen av detta fält fokuseras hur texten produceras och 

konsumeras. Det är den diskursiva praktiken som medierar relationen mellan text och 

 

SOCIAL PRAKTIK 

textproduktion 

textkonsumtion 

DISKURSIV PRAKTIK 

 

TEXT 
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social praktik. Redskap i denna fas är: Interdiskursivitet – ett uttryck för ”artikuleringen 

av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar” (Jørgensen & Phillips 

2000:77). På denna nivå undersöks och identifieras vilka diskurser och genrer som 

texterna bygger på (a.a. s. 86). Intertextualitet – är uttryck för att kommunikativa 

händelser alltid är byggda på tidigare händelser, ingenting står för sig själv utan 

använda benämningar är använda tidigare (a.a. s. 77).   

3) Social praktik: Det är i analysen av förhållandet mellan den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken som undersökningen till slut får sina konklusioner. Enligt 

Faircloughs modell ligger den sociala praktiken utanför diskursen och kan därmed inte 

analyseras med diskursanalys. På den här nivån måste det föras in andra relevanta 

teorier för undersökningens fortskridande (Jørgensen & Phillips 2000:90). I mitt fall 

handlar det om postkoloniala teorier som skildras under avsnittet teoretiska 

utgångspunkter nedan. Först ska jag dock redogöra för ytterligare en maktkritisk 

analysmetod, nämligen kritisk ideologianalys som jag också kommer att använda mig 

av i analyserandet av den sociala praktiken. 

Kritisk ideologianalys 
Det finns flera olika inriktningar inom idé- och ideologiforskning men jag tänkte här 

koncentrera mig på kritisk ideologianalys som, enligt Göran Bergström och Kristina 

Boréus (2000:155) har en tydlig koppling till Karl Marx negativa ideologitradition. 

Denna analysmetod ”betonar att idéer och ideologier måste relateras till en materiell 

omvärld” (a.a. s. 165). Om jag då använder begreppet etnicitet, exempelvis, så måste 

ordet sättas in i den sociala kontext (eller sociala praktik i Faircloughs terminologi) där 

det uttalas och på så sätt ges sin innebörd.  

”När det gäller ideologikritik måste”, hävdar Bergström och Boréus (2000:171f), 

”forskaren kanske möta krav på att visa sina värdepremisser.” De menar att den 

kritiska teorin är normativ forskning och att forskaren tar vissa ”föreställningar och 

värderingar för givna” (a.a. s. 171). Detta gäller självklart även mina föreställningar och 

värderingar som jag inte kan lägga helt åt sidan. Jag anser att all forskning eller i alla 

fall mycket forskning är färgad av forskaren själv även om åtagandet i sig inte har den 

avsikten, utan ofta tvärtom. Ett annat problem som är viktigt och som kan vara 

missvisande är reliabiliteten i en undersökning av detta slag, det är svårt att få en god 

intersubjektivitet1 när forskare har olika förförståelse och olika ideologier i grunden 

(a.a. s. 172ff). Analysmetoden fokuserar på maktfrågor precis som den kritiska 

diskursanalysen gör. Sven-Eric Liedman är enligt Bergström och Boréus (a.a. s. 157) en 

kritisk ideologikritiker som här får avsluta min metodgenomgång:  

De klart formulerade åskådningarna kan kallas manifesta ideologier. De manifesta 

ideologierna är de delar av isberget, som syns ovanför vattenytan. De fastslås i 

                                       
1 God intersubjektivitet innebär att resultaten av forskningen blir densamma även om olika personer 

utför den (Bergström och Boréus 2000:37). 
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partiprogrammen, de uttalas i festtalen, de presenteras i intervjuerna, de angrips i 

pamfletterna, de försvaras i apologierna. /… / När det gäller det som finns under 

ytan, de latenta ideologierna, så är osäkerheten större och oenigheten påfallande. 

Ändå måste man ditner för att finna nyckeln till de ideologier som syns och hörs 

(Liedman 1980:72).  

Teoretiska utgångspunkter 
Jag utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (se Burr 1998; Bryman 2002:31ff), 

som innebär att jag ser etnicitet, kultur, kön och dylikt som en social konstruktion i 

motsättning till dessa begrepp som innehållande en essentiell och ofrånkomlig kärna. 

Denna essentialistiska förståelse av begreppen, som kan sägas dominera flera 

discipliner framförallt inom naturvetenskapen, grundar sig på en syn på till exempel 

etnicitet som bestående av fasta identiteter bundna till ett ursprungsland eller en 

kultur. Jag är av den övertygelsen att människors identiteter är någonting som skapas i 

sociala sammanhang, människor emellan, alltså en fråga om interaktion snarare än 

inneboende oföränderliga egenskaper. I denna förvissning ligger också övertygelsen 

om att samhällets påverkan är avgörande i konstruktionen av olika kategorier. Vivien 

Burr (1998:2ff) argumenterar för fyra nyckelåtaganden som man absolut måste tro på 

för att ansluta sig till socialkonstruktionisterna, vilka är: 1) kritisk inställning till för-

givande-tagen vetskap, 2) historisk och kulturell kunskap skapas i specifika kontexter, 

3) kunskap införlivas genom sociala processer samt 4) kunskap och social aktivitet 

hänger ihop.  

Mina teoretiska utgångspunkter utgår, vidare, från ett område som brukar 

benämnas postkoloniala studier. Här nedan diskuteras dessa teorier mer ingående. 

Postkoloniala teorier 
I en studie av detta slag kan det kanske förefalla verklighetsfrämmande att fokusera på 

postkolonialism men som Michael Mc Eachrane och Louis Faye (2001:7ff) hävdar har 

Sverige liksom övriga världen formats av kolonialismens historiska processer. Det 

betyder att Sverige har varit del av den situation i vilken Europa har uppträtt, och 

fortfarande gör, som ett globalt centrum som sprider kunskap och makt till övriga 

perifera delar av världen. I min studie anser jag det vara viktigt att ha detta 

postkoloniala perspektiv för att förstå dagens maktrelationer mellan västvärlden och 

majoritetsvärlden2, eftersom vi lever i en globaliserad värld där majoritetsvärlden hela 

tiden gör sig påmind i alla människors vardag och tvärtom. Stuart Hall, en av 

grundarna till Cultural Studies, påstår att inget samhälle står utanför det postkoloniala 

tänkandet (Hall 2002:84f). Utifrån detta skriver Catharina Eriksson, Maria Baaz Eriksson 

& Håkan Thörn, i Globaliseringens kulturer, som behandlar just postkoloniala teorier:  

                                       
2 Majoritetsvärlden – ett annat och mer rättvist namn på den så kallade tredje världen (Annani 1999:10). 
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Frågan om hur kolonialismen och dess effekter präglar kulturella identiteter och 

samhällen är inte något som endast berör de före detta koloniserade och deras 

kolonisatörer, utan även de samhällen som formellt inte deltog på någon sida, som 

t.ex. Sverige. Trots att Sverige inte deltog direkt i koloniseringsprocessen, måste 

försöken att definiera och sätta gränser för ”svenskheten” – och sättet att betrakta 

andra kulturer – analyseras i relation till denna globala process (Eriksson m.fl. 

2002:17). 

Teoretiker med ett postkolonialt perspektiv hävdar alltså att kolonialismen fortfarande 

präglar världen och att det koloniala ingalunda tillhör det förflutna (Eriksson m.fl. 

2002:16). 

I Sverige är Stefan Jonsson en av dem som tydligast har antagit ett perspektiv som 

präglas av postkoloniala teorier. I texten som ligger framför läsaren är Jonssons 

diskussion av rasismens tredelade diskurs relevant. I Jonssons (2004:257-295)) 

schematiska framställning av rasismens diskurser hävdar han att rasismen är uppbyggd 

av tre beståndsdelar som är föränderliga för att korrelera med samhällets rådande 

diskurs. 1) Doktrinernas område är den första beståndsdelen där auktoriteter 

framhåller sin så kallade kunskap om dynamiken mellan etniska grupper såväl som 

skillnader mellan etniciteter och kulturer. 2) Den andra beståndsdelen är 

diskrimineringens område i vilken juridiken och politiken bestämmer vem eller vilka 

som får uppbära vissa rättigheter och vem eller vilka som får vissa fördelar. 3) Den 

imaginära gemenskapens område skapar en föreställning om att den egna 

gemenskapen har en kulturell tillhörighet gemensamt och utestänger på så sätt andra 

från att delta i denna imaginära gemenskap. Med dessa tre beståndsdelar sluts 

rasismens triangel som dock, med nödvändighet, alltid är öppen i alla ändar för 

förändring. Den rasistiska triangeln ovan beskriver en kulturalistisk nyrasism, vilken jag 

finner väsentlig för min undersökning här. 

Begreppsförklaring 

Liberalism 
Lena Halldenius (2003) formulerar i boken Liberalism tre grundprinciper som en 

liberal ideologi är beroende av. Dessa tre är synen på människan, synen på frihet samt 

synen på framförallt rättigheter men också i viss mån skyldigheter.  

I liberal teori betraktas den autonoma människan som den högsta auktoriteten att 

bedöma sin egen livskvalitet samt värdet av sitt eget liv. Människan är sitt eget 

sanningsvittne, ingen annan än jag kan formulera eller avgöra vad som är ett gott liv 

för mig (Halldenius 2003:22). Detta grundar sig i Kants princip om att människan ska 

betraktas som ett mål i sig och inte som ett medel för andra (a.a. s. 162f). Frihetsidealet 

som en liberal måste acceptera lyder: 

En individ är fri i den utsträckning andra personer inte interfererar, mot hennes 

vilja, i det hon kan eller avser att göra. Frihet är frånvaron av faktiskt tvång, av 
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handlingar utförda av andra och som innebär ett faktiskt och oönskat hinder för mig 

(Halldenius 2003:29). 

Den tredje och sista grundprincipen i liberalismen är, enligt Halldenius, att individens 

rättigheter är överordnade de kollektiva intressenas rättigheter (a.a. s. 29). 

Folkpartiet (2006) uttrycker sin syn på liberalismen i tre pelare på vilket ett liberalt 

samhällsbygge vilar; 1) andlig frihet – ”innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, 

religiösa och andra övertygelser” och förutsättningen för detta är ett demokratiskt 

samhälle, 2) materiell frihet – som betyder rätten till att välja yrke, livsstil, konsumtion 

och bosättning, premissen för denna pelare är marknadsekonomin som är det enda 

ekonomiska system som, enligt folkpartiet, är förenligt med demokrati, 3) solidaritet – 

”i ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla 

människors trygghet och förankringar”. I folkpartiets samhälle är politikens viktigaste 

uppgift att skapa förutsättningar och riva hinder för den självbestämmande människans 

möjligheter och förmåga att förverkliga drömmen om ”ett gott liv”.  

Etiska reflektioner 
Jag finner det här relevant att påtala för mina läsare mitt eget etiska förhållningssätt till 

min empiri och till min undersökning. Jag hoppas att min akribi till metoder, teorier, 

empiriskt material och texten i sin helhet blir tydliga i min uppsats. 

De resultat och konklusioner av mina analyser som framkommer i denna uppsats 

är utslag av mina egna subjektiva tolkningar och perspektiv. I någon annans händer 

hade resultaten och konklusionerna kanske blivit några helt andra. Jag har i syfte att 

göra undersökningen så transparent som möjligt använt långa citat för att synliggöra 

kontexten runt det uttalade, för att missuppfattningar ska undvikas. Detta gynnar också 

intersubjektiviteten. Jag har lagt mig i vinn om att skriva av citaten rätt men kan inte 

garantera att jag har lyckats, dock är en del felstavningar gjorda av textförfattarna och 

dessa har jag inte korrigerat i mina excerpter. 
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Analys av empiriskt material 
I denna analys har jag infogat citat från folkpartiets motion för att sedan, genom att 

läsa texterna väldigt nära och noga, ge en textanalytisk förklaring till nämnda citat. I 

början av analysdelen diskuteras hur folkpartiet talar om utanförskap, etnicitet och 

kultur. I den senare delen av analysen är det fortfarande dessa som står i fokus men 

det ekonomiska innehållet och arbetsmarknadens funktion i motionen har där fått en 

mer betydande roll i min undersökning. 

Liberal integrationspolitik riktad mot…  
Ett litet utdrag ur motionen Egenmakt, arbete och jämlikhet – liberal integrationspolitik 

(Leijonborg 2005), vilken jag hädanefter endast kallar för motionen, för att få en inblick 

i vad folkpartiet menar med integration och mot vem/vilka integrationen syftar:  

Utanförskapet drabbar många personer som har utländsk bakgrund men långt ifrån 

alla. Den stora majoriteten av de två miljoner svenskar som har invandrat eller flytt 

hit, eller som är barn till invandrare och flyktingar, är välfungerande och hårt 

arbetande - de behöver knappast någon särskild integrationspolitik. Samtidigt finns 

det många personer som inte har invandrarrötter och lever i utslagning och 

utanförskap. Integrationspolitik inkluderar också dem eftersom integration handlar 

om alla människor som står utanför, som saknar makt, resurser och möjligheter att 

bli delaktiga i samhällslivet. Därför är den liberala integrationspolitiken i huvudsak 

en generell politik för lika rättigheter och lika möjligheter, som riktar sig mot alla 

som lever i utanförskap oavsett födelseort, hudfärg, religion eller kultur (Leijonborg 

2005:4). 

Redan här i inledningen av motionen framställs vilka människor som folkpartiets 

integration riktas mot. I motionen menar man att de som är i behov av en 

integrationspolitik är de människor som ”står utanför, som saknar makt, resurser och 

möjligheter att bli delaktiga i samhällslivet.” I blockcitatet ovan framställs ”svenskar” på 

olika sätt beroende på om de, enligt motionen, är i behov av integration eller inte. De 

”välfungerande och hårt arbetande” som inte är i behov av någon integrationspolitik 

ges beteckningen ”svenskar som har invandrat eller flytt hit” medan de som ska 

inkluderas i integrationspolitiken ges beteckningen ”personer som inte har 

invandrarrötter”. Det är i mina ögon tydligt att ”svenskar” i citatet är människor med 

annan etnisk bakgrund än den etniskt svenska, men att motionsförfattarna genom att 

ekvivalera ”svenskar” med ”välfungerande och hårt arbetande” vill särskilja dessa som 

goda samhällsmedborgare. I kontrast till den goda samhällsmedborgaren står de 

etniska svenskar som ”inte har invandrarrötter” vilka ska inkluderas i 

integrationspolitiken och som här ekvivaleras med utslagning, utanförskap, avsaknad 

av makt, resurser och möjligheter till delaktighet. 

Genom distinktionen ”alla människor som står utanför” signalerar folkpartiet att 

utanför det liberala samhällets murar står människor stilla och att det endast är 
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innanför, i innanförskapet som det rör på sig. Det föreställs även att det finns ett 

innanförskap som är eftersträvansvärt. I motionen läser jag: ”det handlar om 

tiotusentals människor för vilka den vitala sociala rörligheten har upphört att fungera” 

(Leijonborg m.fl. 2005:13) och reflekterar över vad författarna menar med det. Finns 

det ingen social rörlighet bland människor som lever i deras definition av utanförskap? 

Står människor stilla endast i väntan på inträde i innanförskapet, för att där bli socialt 

rörliga? Givetvis finns det en social rörlighet inom alla gemenskaper men i folkpartiets 

citat konstrueras utanförskapet och integrationens riktade medel mot stillastående 

personer. 

Folkpartiet vill i inledningen av motionen bevisa att integration inte endast 

behöver ha med etnisk tillhörighet att göra, ändå tycker jag att de använder de etniska 

stereotyperna för att leda detta i bevis. Genom att utanförskapet ekvivaleras med 

invandrarrötter och inte svenskhet som det ”välfungerande och hårt arbetande” 

ekvivaleras med konstrueras en distinktion mellan dessa föreställda grupper. En 

alternativ tolkning av distinktionen är att de vill bryta mot den rådande diskursen där 

invandrare kopplas till utanförskap och svenskar till goda samhällsmedborgare. I min 

tolkning blir ändå kopplingen till utanförskapets behov av integrationspolitik och de 

övriga samhällets icke-behov därav ett avlägsnande av integrationspolitiken från 

majoriteten och hela samhällets angelägenhet till en fråga för det ”drabbade”. I min 

tolkning blir det ett effektivt sätt att särskilja integrationspolitikens riktade syfte i ett ”Vi 

och de Andra”, där Vi är de välfungerande som står utanför integrationen och de 

Andra är människorna i behov av integration.  

Folkpartiet skildrar tydligt detta längre fram i motionen när det vill bryta den 

”segregerande integrationspolitiken” och öppna 

/… / vägen för en inkluderande utvecklingspolitik baserad på egenmakt istället för 

omhändertagande och arbete istället för bidrag. Utanförskapet kan inte brytas 

utifrån. Det är bara inifrån, när de berörda själva tar saken i egna händer, som 

någonting positiv kan hända. Och utan arbete finns det ingen väg ut ur 

utanförskapet. Det är den liberala vägen för att bryta utanförskapet och göra Sverige 

helt igen (Leijonborg m.fl. 2005:6). 

Egenmakt är i motionen ständigt återkommande och det är, för att använda folkpartiets 

eget språk, ”den liberala vägen” att människor ska ha egen makt att förändra sina liv 

till ett gott liv. I citatet ekvivaleras egenmakt och arbete med den, enligt motionen, 

enda vägen ut ur utanförskapet vilken endast kan brytas inifrån, när individerna som 

står utanför tar saken i egna händer. Det är först då som något positivt kan ske och 

som i förlängningen ska göra ”Sverige helt igen”. All inblandning utifrån kopplas ihop 

med det negativa som i liberalernas ögon innebär omhändertagande och bidrag och att 

makten tas från de berörda. Det är detta som har trasat sönder Sverige och måste lagas 

i enlighet med folkpartiets modell. Sverige är alltså enligt citatet trasigt och i behov av 

reparation. De reparatörer som ska laga Sverige är, enligt folkpartiet, det som lever i 
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utanförskap och ska ta saken i egna händer. Det kan tyckas som ett tungt ansvar och 

en övermäktig uppgift. Eftersom Sverige, i min tolkning, framställs som trasigt på 

grund av dem är det väl inte mer än rätt att ansvaret vilar på deras axlar att göra 

”Sverige helt igen”. 

Utanförskapet skapas i motionen som någonting fast, något som är givet och inte 

diskursivt konstruerat genom processuella förändringar, utan utanförskapet reifieras 

som ett objekt i sig själv. Folkpartiet har, enligt dem, funnit den enda vägen bort från 

utanförskapet, den liberala. Vägar blir i detta sammanhang något konkret som 

förtingligar ett, enligt mig, abstrakt utanförskap. Eftersom vägar används som liknelse 

och en väg alltid har åtminstone två riktningar måste det finns vägar både till och ifrån 

utanförskapets, enligt författarna, exkluderande och icke utvecklande gemenskap. Det 

är denna väg som, enligt folkpartiet, har beträtts av den socialdemokratiska 

”segregerande integrationspolitiken” (a.a. s. 6).   

I en analys av transitiviteten i ”Utanförskapet kan inte brytas utifrån” innehåller 

satsen ingen agent eftersom man använder passiv form till skillnad från ”de berörda” i 

satsen efter, som får stå som agenter och de som ska lösa problemet. Eftersom det 

negativa utifrånperspektivet tillhör det styrande regeringspartiets politik, enligt 

folkpartiet, så är det i mina ögon konstigt att regeringen inte får stå som agent i satsen, 

det skulle förstärka regeringens misslyckade integrationspolitik, som folkpartiet anser 

de gjort sig skyldiga till. Eller också är det just meningen att omhändertagandet och 

bidragspolitiken ska ses som något som inte går att ändra på, någon utifrån kommande 

kraft vilken skapar utanförskapet och fråntar människor egenmakten. ”Det stora 

integrationspolitiska misslyckandet som drabbat vårt land” (Leijonborg m.fl. 2005:26) 

står det att läsa längre fram i motionen och här likställs misslyckandet i det närmaste 

med en naturkatastrof som drabbat landet. Egenmakten tillskrivs existerande agenter 

som, enligt citatet, kan ändra på kraften som håller individerna i utanförskap. I 

enlighet med liberalismens grundpelare är det just autonoma individer som kan ändra 

på sina egna liv och det som jag tolkar som folkpartiets syfte i det föreliggande citatet. 

Längre fram i motionen skriver författarna: ”det är vår övertygelse att utanförskapet 

inte kan brytas utifrån” (Leijonborg m.fl. 2005:25) och då har en agents (vår) åsikt 

(övertygelse) tillfogats i satsen och affiniteten i detta påstående blir då mindre 

deterministisk men samtidigt mer personlig. I min tolkning blir det ett sätt att ställa sig 

bredvid ”de drabbade” och visa att folkpartiet står på deras sida. Affinitetsnivån i 

motionen är genomgående hög, vilket självklart förklaras av att det är ett politiskt 

dokument som syftar till att övertyga människor om att det som framställs är sant och 

att författarna, folkpartiet i det här fallet, har lösningen. 

Behandlingen av utanförskapet som ett objekt i sig själv blir i följande citat tydligt: 

När livet för en majoritet av de som bor i ett område helt och hållet präglas av 

socioekonomiska villkor och kulturella referensramar som på ett radikalt sätt skiljer 

sig från samhället i övrigt omvandlas den individuella utsattheten till kollektiva 

processer med en egen dynamik. Dessa processer återverkar i sin tur på ett 
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avgörande sätt på individernas livsomständigheter och inte minst på sättet att både 

uppleva och hantera den egna utsattheten. Då uppstår kollektiva förhållningssätt 

samt gemensamma referenspunkter och värderingar som bildar grunden för en 

specifik kultur, en kultur som helt kretsar kring det utanförskap som alla delar med 

varandra och som präglar livets alla situationer. Detta leder till en process där 

utanförskapet i sig genererar mer utanförskap och där utanförskapets kultur går i arv 

till nya generationer, som i sin tur ser sina livschanser begränsas ännu mer av detta 

kulturella arv. Detta betyder att det som från början var verkan – utanförskapet – 

omvandlas till orsak. Allt pekar idag på att det svenska utanförskapet har gått in i 

denna ytterst besvärliga och självgenererande dynamik (Leijonborg m.fl. 2005:16). 

Utanförskapet blir i beskrivningen här ett objekt som lever sitt eget liv, det blir en 

”självgenererande dynamik” som inte går att undvika för de individer som bor i dessa 

områden. Individernas utsatthet omvandlas ”till kollektiva processer med en egen 

dynamik” vilket, enligt motionen, leder till en utanförskapskultur med ”gemensamma 

referenspunkter och värderingar” som delas av alla och dessutom ”präglar livets alla 

situationer”, det är till och med så att det går i arv till kommande generationer. Jag 

anser att den diskursiva framställningen av de individer som lever i utsatthet, och här 

blir degraderade till kollektiva dynamiska processer, omvandlas till sin egen orsak; 

utanförskapets kulturella arv är själva orsaken till utanförskapet. Kulturkonstruktionen i 

citatet är i min mening primordialistisk eftersom kultur i citatet naturaliseras så till den 

grad att individerna blir osynliggjorda och omvandlade till kulturer som i sin tur blir ett 

kulturellt arv som förs vidare genom generationer. Kontentan blir att det kulturella 

arvet, som är oundvikligt enligt folkpartiet, konstrueras i närmast fatalistiska termer.   

Socialdemokraternas integrationspolitiska agenda, som folkpartiet går i polemik 

med, är i motionen en farlig väg att fortsätta på:    

/…/ Denna misslyckandets kontinuitet måste brytas innan dess följder blir ännu 

allvarligare. Sverige befinner sig farligt nära den punkt då de etniska och sociala 

konflikterna kan urarta i öppna kravaller och andra ytterst tragiska händelser. Ett 

bevis på detta är det upplopp som skedde i Ronna, Södertälje, tidigare i september i 

år då polisstationen besköts med tunga vapen (Leijonborg m.fl. 2005:5f). 

Att polisstationen besköts framställs som bevis för hur allvarlig situationen är med 

regeringens ”segregerande integrationspolitik” (Leijonborg m.fl. 2005:6). Utelämnandet 

av agenter när beskjutningen skildras kan få effekten att det verkar än mer oundvikligt 

att det blev verklighet.  ”Denna misslyckandets kontinuitet” har helt enkelt gått så långt 

att det skedda var en naturlig följd av den misslyckade politiken. 

Metaforerna i citatblocket från motionen ovan uttrycks i termer som kan kopplas 

till krig vilket jag visar ytterligare exempel på nedan: 

För tre år sedan lanserade Folkpartiet liberalerna ett integrationsprogram /…/ som 

även var en krigsförklaring mot utanförskapet och grundade sig på en konsekvent 

arbetslinje. Folkpartiet liberalernas traditionella öppenhet mot flyktingar och 

invandrare kombinerades på det viset med tydliga krav på oss alla att bidra till en 
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gemensam integrationskamp. /… /   Vi ser istället ett land som sargas allt mer, som 

delas allt djupare mellan de som bidrar med sitt arbete och de som tvingas leva på 

andras arbete, mellan de som deltar i samhällslivet olika arenor och de som står 

utanför och i desperation vänder ryggen mot samhället (Leijonborg m.fl. 2005:6). 

Integrationen framställs här som en kamp; i första citatet är det de Andras utanförskap 

som kan spåra ur i konflikter, kravaller, tragiska händelser och upplopp och för att 

råda bot på detta formulerar folkpartiet, i nästa citat, en krigsförklaring mot 

utanförskapet som ställer krav på alla att bidra till en gemensam integrationskamp. När 

författarna förhåller sig inom en militär diskurs, som de gör i dessa båda citat, 

konstrueras utanförskapet som ett krig mellan olika grupperingar och motsättningarna, 

som finns enligt folkpartiet, får en väldigt allvarlig karaktär. Landet ”sargas allt mer” 

och ”delas allt djupare” för tankarna, i alla fall mina, till ett landskap som har varit 

utsatt för krigshärjningar.  

”Utanförskapet har fått ett fast grepp över vårt land” 
I folkpartiets problembeskrivning av ”Utanförskapets Sverige” skriver de: 

Sverige är ett delat land. Aldrig i modern tid, vid ett jämförbart konjunkturläge, har 

så många människor stått utan arbete och levt i maktlöshet. Aldrig i modern tid har 

de utsatta varit så utsatta som de är idag. Aldrig har vi sett så många och så stora 

bostadsområden hamna i en spiral av arbetslöshet, otrygghet, segregation, vanmakt 

och nyfattigdom som idag. Utanförskapet har fått ett fast grepp över vårt land 

(Leijonborg m.fl. 2005:13). 

Utanförskapet fasta grepp över vårt land ger en föreställning om att utanförskapet i sig 

är ett objekt med eget liv så till den grad levande att det kan greppa och hålla fast ett 

helt land i splittring. I citatet ovan är författarna oerhört kategoriska i sin beskrivning 

av utanförskapets tillstånd. När de skriver ”aldrig” konstruerar de en väldigt mörk bild 

av Sverige. Även om de garderar uttalandet med ”modern tid” och ”jämförbart 

konjunkturläge” framställs Sverige som ett land som har gått från en situation som på 

något sätt var bättre förr än vad som fabriceras här. ”Sverige är ett delat land” 

signalerar att Sverige förut, osäkert när, har varit ett sammanhållet och homogent land 

utan inre splittringar. I själva verket har Sverige länge varit ett invandrarland och ett 

land med olika grupperingar, inte bara relaterat till invandring, med olika intressen 

som har velat olika saker. De stora bostadsområdenas rörelse i en ”spiral av 

arbetslöshet” och med allt det negativa denna nedåtgående spiral ekvivaleras med 

utelämnar helt de individer som i själva verket finns i dessa bostadsområden men som 

i folkpartiets framställning endast har att följa med i spiralens rörelse. Känslan av ett 

fenomen som inte kan påverkas av dessa individer blir i min tolkning uppenbar. I 

folkpartiets citat är de som orsakat detta socialdemokraterna och deras politik men 

även de utelämnas, enligt mig för att förstärka denna bild som något utanför 

människors kontroll.  



 15

Folkpartiet definierar begreppet utanförskap på olika sätt beroende på i vilket 

sammanhang det används. I diskussionen om invandringens inverkan på utanförskap 

menar de i motionen att det är en rad viktiga samhällsarenor som ”bildar kärnan i de 

maktrelationer som formar samhällslivet” till vilken individer eller grupper av individer 

inte har tillträde. Arenorna som de menar är centrala är arbetsmarknad, föreningsliv, 

politiska organisationer, kulturliv och idédebatt. Invandringen kan skapa ännu större 

klyftor till dessa arenor enligt motionen: 

Utanförskapet kan bli ännu djupare när det kombineras med invandringen och 

existensen av betydande kulturskillnader mellan de som lever i utanförskap och 

majoritetsbefolkningen. Då kan uppstå en situation i vilken de grupper som lever i 

utanförskap inte ens förstår hur dessa centrala samhällsarenor fungerar och inte 

heller den uppsättning av värderingar och kulturella referenspunkter som ger dessa 

arenor dess sammanbindande kulturella kitt. Detta är vad vi kan kalla djupt 

utanförskap och det skiljer på ett markant sätt den situation i vilken invandrade 

grupper kan befinna sig gentemot infödda grupper som också drabbas av utslagning 

och utanförskap (Leijonborg m.fl. 2005:15f). 

Till skillnad från stora delar av motionen förhåller sig författarna här på en lägre 

affinitetsnivå. De garderar sina påståenden med ordet ”kan” i flera satser; ”kan bli”, 

”kan uppstå”, istället för att uttala satserna som modaliteter genom att använda blir 

eller uppstår, vilket skulle ge satserna en mer självklar auktoritativ meningsbyggnad. 

I citatet definierar jag kultur och framförallt kulturskillnader som en nodalpunkt. 

Invandringen skapar enligt motionen ”betydande kulturskillnader” mellan grupper. 

Utanförskapet i kombination med invandring innebär, enligt motionen, mindre eller 

ingen förståelse för hur samhällsarenorna fungerar eller vilka värderingar och kulturella 

referenspunkter som är arenornas ”sammanbindande kulturella kitt”. Författarna 

förutsätter här en sammanhållen värderingsgrund som delas av de övriga samhällets 

medlemmar. I den ”kulturella diskurs” som de förhåller sig till och inom lyckas de 

skapa differentierade grupperingar som är avskiljda genom olika kulturella uttryckssätt 

som, i författarnas ögon, inte är förenliga med varandra. Som jag tolkar det konstruerar 

folkpartiet i motionen först en differentierad ”utanförskapsgrupp”, som vi såg ovan, för 

att sedan särskilja grupperingar inom utanförskapet som oförenliga grupperingar. 

Stefan Jonsson (2004:257-295) för ett tydligt resonemang om detta, som jag 

redogjorde för i inledningen. I Jonssons diskussion om den kulturalistiska diskursen 

finns doktrinernas område där auktoriteter framhåller sin så kallade kunskap om 

dynamiken mellan etniska grupper såväl som skillnader mellan etniciteter och kulturer. 

”Doktrinen består numera av”, hävdar Jonsson, ”kulturdifferentialistiska teser om alla 

kulturers stabilitet, självbestämmanderätt och naturliga aggression mot utanförstående” 

(a.a. s. 284). Den imaginära gemenskapens område å andra sidan skapar en 

föreställning om att den egna gemenskapen har en kulturell tillhörighet gemensamt 

och utestänger andra från att delta i denna imaginära gemenskap. Normerna i detta 

område definierar föreställningen om vilka som tillhör den svenska kulturen. I citatet 
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från motionen anser jag att Jonssons teori tydliggörs med all önskvärd tydlighet. 

Tidigare i motionen står det att läsa att ”utanförskapet har blivit det sammanfogande 

kittet i en kollektiv identitet”, vilket bara stärker det som Jonsson argumenterar för. 

”Aggression mot utanförstående” i Jonssons citat ovan, tycker sig folkpartiet också se i 

sin förklaring av utanförskapet: 

En stor invandring, som den vi har haft i Sverige, från regioner och länder vars 

kultur inte har mycket gemensam med mottagarlandets kultur skapar en naturlig 

grogrund för ett djupt utanförskap om en stor del av nykomlingarna hamnar i en 

situation av fattigdom och socioekonomiskt utanförskap. Då kan ursprungskulturen 

utvecklas till en skyddande sköld eller ett aggressivt vapen för att hantera en 

situation som är både kränkande och destruktiv. Då får vi en kombination av etnisk-

kulturellt arv och socioekonomisk utsatthet som kan ge upphov till mycket 

särpräglade former av utanförskapskultur, som i allt väsentligt definieras som en 

antikultur eftersom dess dynamiska kärna är den konflikt som uppstår med det nya 

samhället som avvisar och kränker nykomlingarna. Det är denna motståndets och 

utanförskapets kultur som vi ser växa i många av våra fattiga förorter, inte minst 

bland utanförskapets barn, dessa ungdomar som är födda i Sverige med som inte 

kan älska eller älskas av sitt land, dessa ”utlänningar” födda i Sverige som på egen 

hand tar revansch på det samhälle i vilket varken de eller deras föräldrar har fått en 

värdig plats. Deras öde kommer i mångt och mycket att bli Sveriges öde, för de är 

många och deras förtvivlade vrede går inte att ta miste på (Leijonborg m.fl. 

2005:16f). 

Liknelserna med krig återkommer här men i skepnaden av en motståndskultur som går 

i försvarsställning mot det ”nya samhället” men som kan bli ett ”aggressivt vapen” i 

händerna på en ”antikultur” som står i konflikt med ”det nya samhället” och dess 

ignorerande av dem, och de ”många” ”utlänningarnas” revanschlust kommer att bli 

Sveriges öde eftersom deras förtvivlade vrede är ovedersäglig. En bild som kan verka 

lite spekulativ men det är ett av många sätt att läsa en text och jag tycker att 

framställningen ändå lutar åt den hotfulla bilden där främlingen, de Andra, framställs 

som ett hot mot Sverige. 

Den stora invandringen kan också kopplas till en medicinsk diskurs där 

invandringen framställs i ordalag som om en smitta eller influensa har tagit sig in i 

Sverige. Kulturen som inte är förenlig med mottagarlandets kultur får en naturlig 

grogrund i utanförskapet där smittan (ursprungskulturen) kan växa, få fäste och 

utveckla immunitet (skyddande sköld) mot det nya samhället för att sedan infektera 

(aggressivt vapen) det nya samhällets kultur. 

Ursprungskulturen ekvivalerar etnicitet och kulturellt arv vilket signalerar att det är 

något ärftligt och essentiellt som de Andra är biologiskt determinerade till, någonting 

fast och beständigt. I förlängningen kopplas det till en ”antikultur” vars ”dynamiska 

kärna är den konflikt som uppstår med det nya samhället”. Deterministiska 

uppfattningar har präglat synen på de Andra alltsedan, som Valentin Mudimbe 

påpekar, Carl von Linné på 1700-talet med vetenskapliga anspråk började ägna sig åt 
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att klassificera folkgrupper utifrån föreställningen att de delar vissa inneboende 

essentialistiska egenskaper (Mudimbe 2002:29). 

Den primordialistiska naturaliseringen av kulturer som folkpartiet uttrycker här 

ovan, där kulturerna framställs som fasta entiteter som är väsensskilda från varandra, är 

vanligt återkommande i deras motion. Oförenligheten som beskrivs utgår från att 

kulturer är något som ”bara finns”, ett objekt i sig själv, till skillnad från något som 

skapas och konstrueras i sociala, historiska och politiska processer – något som 

ständigt pågår, vilket är min starka övertygelse. De modaliteter som konstateras ovan 

skildrar en bild av kulturer där den processuella förändringen, som enligt min åsikt är 

fundamental för alla kulturer, i författarnas ögon endast leder till negativa förändringar 

och aggressiva uttryck. Konfliktförhållandet som, enligt motionen, råder mellan 

kulturerna ”skapar en naturlig grogrund för ett djupt utanförskap”, vilket ännu mer 

bekräftar den naturalistiska synen som råder inom partiets framställning där 

differentierade kulturer skapas. 

Folkpartiet skriver senare i motionen att Europa moderniserades  

/… / genom liberalernas kamp mot olika gruppförtryck samt traditioner och 

kulturella mönster som inskränkte individens frihet. Denna konflikt är inte bara 

historia. Den finns i varje modernt samhälle och tillspetsas genom invandringen och 

globaliseringen, för beteendemönster och kulturtraditioner som är fientliga till 

individens frihet kolliderar allt oftare med det öppna samhällets normer och livsstilar. 

/… / Att bryta utanförskapet är också att arbeta för en förändring av värderingar och 

traditioner som är oförenliga med det moderna, öppna samhället (Leijonborg m.fl. 

2005:38). 

Återigen framställs mötet mellan olika kulturer i konfliktmetaforer. Individens frihet, 

vilket jag ställer för liberalernas högsta värde, ställs här mot traditioner och kulturella 

mönster i den historiska kontexten och mot beteendemönster och kulturtraditioner i 

den moderna kontexten. Dessa har, enligt författarna stått i fiendskap med ”det öppna 

samhällets normer och livsstilar” och har tillspetsats genom både invandringen och 

globaliseringen. Denna distinktion är inte svårt att finna i historiska diskursiva 

framställningar om ”Vi och de Andra” och som fortfarande sätter sin prägel på 

konstruerandet av det vi finner annorlunda. ”Vi” framställs i den diskursen som fria, 

moderna, framstegsvänliga och sekulariserade individer, ”de Andra” framställs som 

ofria, omoderna, traditionsbundna och religiösa kollektivister. 

/… / lokaldemokratiska former har spelat en mycket viktig roll i svensk historia för 

att integrera både gamla och nya samhällsgrupper. Så har vi byalagstraditionen, 

tingsdemokratin och folkrörelsernas nya demokratiska arenor. Det är detta historiska 

arv vi nu måste ta tillvara för att ge nytt blod åt vår demokrati och öppna 

delaktighetens vägar för samhällsgrupper som idag är extremt dåligt representerade i 

våra demokratiska församlingar (Leijonborg m.fl. 2005:26f). 
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I denna historiska diskurs framställs Sverige som ett enhetligt, alltigenom demokratiskt 

land. Det historiska arvet sammankopplas med blod som dock behöver förnyas, vilket 

i sin tur betyder att blodet är en gammal, sammanbindande länk mellan de tänkta 

invånarna i Sverige. När historien ekvivaleras med blodsband håller författarna sig 

inom en diskurs om en etnisk nationell föreställning som beskriver det historiska 

Sverige som en homogen stat som har varit sammanhållen och integrerande gentemot 

”både gamla och nya samhällsgrupper”. I Thomas Hylland Eriksens pamflett 

Kulturterrorismen skriver han: 

Etniska gemenskaper, liksom de flesta nationella, hävdar att de är naturliga, att de 

hänger samman med släktskap – av och till ”blodsband” – och ställer orimliga och 

ofta destruktiva krav om lojalitet från sina medlemmar (Eriksen 1999:19). 

Att skapa historiska gemenskaper är i den nationella diskursen nödvändigt för att 

konstruera ett folk som sägs ha någonting gemensamt, vilket framställs i folkpartiets 

citat ovan. Demokratin har enligt citatet fått stimulans genom det historiska arvet från 

”byalagstraditioner, tingsdemokratin och folkrörelserna” och ska nu ”öppna 

delaktighetens vägar” för de nya samhällsgrupper som inte är representerade i Sveriges 

”demokratiska församlingar”. När historien används i skapandet av demokratiska 

värderingar kan det, enligt mig, vara svårt för nya samhällsgrupper att få en känsla av 

att vara inkluderade i den föreställda gemenskapen Sverige. 

”Medborgarskapet som ett bevis på tillhörighet…” 
I folkpartiets motion är svenskt medborgarskap ett bevis på lyckad integration. Det 

svenska medborgarskapet har, i folkpartiets retorik, endast positiva konnotationer: 

Det ska alltså vara något eftersträvansvärt att bli svensk medborgare. 

Medborgarskapet ska vara ett erkännande av att man uppfyllt ett antal kriterier som 

ger vissa fördelar. Om det blir så, kan det ha positiva effekter redan tidigt i 

integrationsprocessen. Med denna syn är det naturligt att själva erhållandet av 

medborgarskapet förknippas med en viss högtidlighet. I flera av Sveriges kommuner 

har medborgarskap sedan några år delats ut i samband med mindre ceremonier som 

uppmärksammar händelsen och dess betydelse för de involverade. Det är en positiv 

sak att markera inträdet som medborgare i det svenska samhället. Med anledning av 

de positiva erfarenheterna bör man överväga att genomföra 

medborgarskapsceremonier i större utsträckning och med en officiell innebörd. Att 

ge ett konkret tecken på det nya medborgarskapet som ett bevis på tillhörighet och 

deltagande i det svenska samhället bör förstärkas (Leijonborg m.fl. 2005:46). 

Svensk medborgare ekvivaleras i citatet med något eftersträvansvärt, ett erkännande, 

högtidlighet, ceremonier, inträde, konkret tecken som ett bevis på tillhörighet samt 

förstärkt deltagande i det svenska samhället. Låter ungefär som diskrimineringen som 

har visat sig äga rum vid insläppet på en hel del klubbar, främst i storstäderna; istället 

för medlemskap i klubben är det medborgarskapet som ska uppvisas ”som ett bevis på 
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tillhörighet”. Medborgare i någon bemärkelse är de flesta människor, även om en hel 

del flyktingar är utan medborgarskap. Att bli erkänd som svensk medborgare är, enligt 

motionen, ett erkännande av att vara en person som uppfyllt ett antal kriterier som i 

sin tur ger vissa fördelar vilket alltså andra icke-svenska medborgare saknar. 

Kriterierna som ska uppfyllas är svåra att uppnå för vilken människa som helst, även 

för de som redan är medlemmar i den exklusiva klubben Sverige:  

Den som vill söka svensk medborgarskap ska inte bara kunna uppvisa en god 

vandel utan också att man har uppnått en viss språkfärdighet på svenska (Leijonborg 

m.fl. 2005:30). 

För att få bli svensk medborgare måste alltså en god vandel kunna uppvisas. God 

vandel i denna språkliga sats är något som är för-givande-taget och som kopplas till 

agenter, nämligen de som vill söka svenskt medborgarskap. De många svenska 

medborgare som inte har behövt ansöka om medlemskap och som till flertalet är 

”etniska svenskar” har inte behövt genomgå några tester i god vandel. Är det i 

folkpartiets moraliska verklighet så att människor med icke-svenskt ursprung har sämre 

vandel än ”ursprungliga” svenskar? Och den svenskhet som är så eftersträvansvärd, vad 

i består den? 

Jag tycker mig se i motionen att det liberala ideal folkpartiet förespråkar som 

något vi alla antingen har eller vill uppnå oftast framställs i abstrakta, diffusa termer 

som hela tiden ställs i relation till de Andra för att genom deras Annanhet få sin 

betydelse. Exempelvis anser folkpartiet det vara viktigt att 

/… / ge information åt alla de som flyr eller flyttar till Sverige om den värdegrund 

som genomsyrar det svenska samhället och den betydelse som jämställdheten och 

respekten för alla människors lika värde har i Sverige (Leijonborg m.fl. 2005:11). 

Det finns alltså enligt motionen en värdegrund som genomsyrar det svenska samhället 

och även svenskarna. I citatet ställs de Andra som inte har samma värdegrund, enligt 

folkpartiet, mot det genuint svenska som inte ges någon utförligare förklaring. ”I ett 

pluralistiskt och multikulturellt samhälle kan allvarliga konflikter uppstå”, skriver 

författarna, ”mellan individens frihet och olika gruppers vilja till kontroll över 

gruppmedlemmarnas livsval” (Leijonborg m.fl. 2005:38). Individens frihet är i citatet det 

som tillhör Oss svenskar medan grupperna som vill kontrollera livsvalen för 

medlemmarna tillhör de Andra. Att framställa olika värderingsideal som polariserade 

mot varandra är ett sätt att bevisa att det finns något som en ”värdegrund som 

genomsyrar det svenska samhället”. Genom att ställa den Svenska värdegrunden mot 

de Andras värdegrund, som i motionen inte lever upp till den, som det låter, 

överlägsna svenska, framställs Svenskhet som en essentiell, existerande verklighet. För 

att beskriva Svenskhet som något som finns i sig själv är omöjligt, vilket Jonsson 

bevisat i De Andra (2004:259f; 241ff). 
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Jag anser att Svenskhet är en skapelse, en föreställd gemenskap (se Anderson 

2005) som inte är vare sig genomskinlig eller naturlig utan Svenskheten, det Svenska, 

är precis som alla andra ”kulturer” eller ”etniciteter”, eller vad vi nu vill kalla det, 

tidsbundna, flyktiga, villkorliga och i ständig förändring. Svenskheten har såväl som 

andra ”etniciteter” både avvikelser inom ”det Svenska” såväl som likheter med ”de 

Andra”. Det skulle gå att skapa polariserande föreställningar mellan nästan vilka 

grupper eller människor som helst. När en svensk värdegrund ställs mot något annat, 

har helt plötsligt alla motsättningar inom Sverige försvunnit och ingått i någon slags 

symbiosförhållande. Det finns i den kontexten inga motsättningar mellan könen; 

Sverige är jämställt, inga motsättningar mellan olika sexualiteter; ingen diskriminering 

på grund av någons sexuella läggning eller några motsättningar mellan klasser; Sverige 

är jämlikt. I andra kontexter skulle det vara legitimt att polarisera mellan könen, mellan 

sexualiteter, mellan klasser eller mellan vad som för tillfället gynnar mina intressen och 

syften. 

Ekonomism, arbetsmarknad och konkurrens 
I folkpartiets beskrivning av utanförskapets Sverige finns det givetvis ekonomiska 

förklaringar på det problematiska tillståndet som Sverige, enligt folkpartiet, befinner sig 

i: 

En stor del av förklaringen till det långsiktigt växande utanförskap måste tveklöst 

sökas i hur vår ekonomi har fungerat under de senaste tre decennierna. Det mest 

karakteristiska och bekymmersamma draget i detta avseende är att det har skapats 

för få jobb. Sverige uppvisar en relativt långsam tillväxttakt inom ramen för en 

tillväxtmodell som skapar färre arbetstillfällen än alla andra jämförbara 

industriländer. 2000/02 fanns det ungefär 11 000 jobb mindre i Sverige i jämförelse 

med läget 1980/82, men under samma period hade befolkningen i arbetsför ålder 

ökat med nästan 400 000 individer. Det är således föga förvånande att många har 

slagits ut från arbetsmarknaden, inte minst bland flyktingar och invandrare 

(Leijonborg m.fl. 2005:18)! 

Modaliteter som framförs av folkpartiet säger att det har skapats för få jobb i Sverige 

vilket ekvivaleras med en långsam tillväxttakt som i sin tur i citatet verkar styra 

arbetstillfällenas mängd. Enligt detta resonemang där nodalpunkten är ekonomisk 

tillväxt och det som ska skapa jobb, blir dessa två begrepp, tillväxt och jobb, 

sammankopplade och oskiljaktiga från varandra. Tillväxtmodellen konstrueras som ett 

objekt i sig själv, en självklar agent, en kraft som ligger utom kontroll för andra 

agenters påverkan. I min läsning av detta blir den största och viktigaste meningen för 

att komma till rätta med jobbproblematiken att tillfredsställa den ekonomiska tillväxten. 

Tillväxttakten (befolkningsökningen) bland landets befolkning sägs också ha ökat 

samtidigt som det har skapats för få jobb. Det är först i beskrivningen av denna 

befolkningsökning som hopkopplingen till individer görs. Befolkningsökningen i 

Sverige beror till stora delar på flyktingmottagning och invandring vilket folkpartiet i 
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motionen ekvivalerar med utslagning från arbetsmarknaden och ett ”långsiktigt 

växande utanförskap”. Med det räkneexemplet som finns i citatet är det en självklarhet 

att arbetslösheten har ökat. Det problematiska, som jag ser det, är konstruerandet av 

befolkningsökningens individkoppling medan jobbskapandet beroende av tillväxten 

inte får någon koppling till några individer, det vill säga arbetsgivare eller andra 

”jobbskapare”. I liberala individualistiska ideologier, som jag tolkar dem, är det upp till 

individerna själva att skapa sina egna arbetstillfällen. 

Denna jobbproblematik jämförs sedan med arbetsmarknaden i USA som i 

folkpartiets ögon är ”världens mest utvecklade land”: 

Denna utvecklingsmodell [den svenska tillväxtmodellen] – som skapar så lite jobb 

och som ur integrationssynpunkt är förödande – förklaras inte av den tekniska 

utvecklingen. Om det vore så då skulle exempelvis USA, som är världens mest 

utvecklade land, drabbas ännu hårdare av jobbproblematiken. /… / I USA skapas så 

mycket jobb att utan en stor invandring – ca en miljon personer per år – skulle den 

amerikanska ekonomin få betydande arbetskraftsproblem (Leijonborg m.fl. 2005:19). 

Den ”amerikanska ekonomin” framställs som en agent som utan en stor invandring 

skulle få betydande arbetskraftsproblem. Att konstruera ekonomin, eller tillväxten 

ovan, som objekt i sig själva och något som inte kan påverkas blir en vedertagen 

sanning i skriftställarnas retorik. Det utformas av folkpartiet en lösning på 

jobbproblematiken som måste styras av tillväxtökning och ekonomisk vinning. För att 

detta ska bli en realitet krävs även, enligt folkpartiet, konkurrens och mångfald: 

En annan viktig bidragande orsak till utanförskapets framväxt är den enhetlighet och 

brist på konkurrens som fortfarande präglar den svenska samhällsekonomin, 

speciellt välfärdtjänsterna – vård, skola och omsorg. /… / Brist på konkurrens och 

mångfald inom denna strategiska sektor skapar givetvis färre jobbmöjligheter för 

personer som på olika sätt avviker gentemot majoritetsbefolkningen. En större 

öppenhet och konkurrensutsättning skulle öppna stora möjligheter för nya företag, 

som både drivs av och anställer människor med andra livserfarenheter, egenskaper 

och affärsidéer än de som idag bildar normen, men inte bara det. Brist på mångfald 

och konkurrens gör det också svårare för minoriteter att få tillgång till ett varierande 

utbud av tjänster – exempelvis utbildning, rådgivning, arbetsförmedling och 

arbetslivsträning – som på bästa sätt kan utveckla deras specifika arbetspotential 

(Leijonborg m.fl. 2005:20f). 

Konkurrens ska enligt detta alltså öppna upp möjligheterna för minoriteter som på 

olika sätt avviker från majoritetsbefolkningen. Den svenska samhällsekonomins brist 

på konkurrens är, enligt motionen, orsaken till utanförskapets framväxt. I min läsning 

av citatet är däremot avvikelsen ”gentemot majoritetsbefolkningen” och ”deras 

specifika arbetspotential” något essentialistiskt och inget som är framväxt i och med 

majoritetsbefolkningens utestängning av utanförskapets individer. Inom 

majoritetsbefolkningen finns inte dessa avvikelser eller någon specifik arbetspotential, 

enligt motionen. Med större konkurrensutsättning skulle, enligt folkpartiet, nya företag 
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startas av dessa avvikande personer som i sin tur anställer andra avvikande personer 

eftersom de annorlunda livserfarenheter, egenskaper och idéer de har inte passar in i 

normen; de Andra anställer alltså inom sin ”egen grupp” eftersom Annanheten inte 

korrelerar med Svenskheten. Den normerande arbetsmarknadens diskriminerande 

tendenser ifrågasätts inte i citatet ovan. Diskriminering diskuteras dock senare i 

motionen vilket jag ska komma in på här nedan. 

I ”kampen om de befintliga jobben” som beskrivs i motionen diskuterar folkpartiet 

även diskrimineringen på arbetsmarknaden: 

I ett arbetsmarknadssammanhang innebär diskriminering – i ordets strikta 

bemärkelse – att en arbetsgivare väljer bort den mest meriterade sökande på grund 

av etnisk tillhörighet så som utseende, ursprung, kön, religion, kultur, språk och 

dylikt. Diskrimineringen medför – eftersom man väljer bort det mest meriterade 

sökanden – en förlust för både arbetssökande och arbetsgivare. I en starkt 

konkurrenspräglad ekonomi kan sådana förluster vara mycket kännbara för den som 

diskriminerar eftersom andra kan ta till vara den diskriminerade och använda just 

den persons överlägsna kompetens som konkurrensmedel. Detta är alldeles 

påfallande i exempelvis de mest dynamiska och humankapitalintensiva delarna den 

amerikanska ekonomin. /… / Starkt konkurrensutsatta marknader är …  bästa 

dörröppnare och effektivaste redskap för arbetsmarknadsintegration för 

minoritetsgrupper och avvikande individer (Leijonborg m.fl. 2005:21). 

Den etniska tillhörigheten ekvivaleras här med ”utseende, ursprung, kön, religion, 

kultur, språk och dylikt”, vilket jag finner vara en extremt märklig indelning av 

etnicitet. Diskrimineringens metoder att välja bort de ”mest meriterade sökanden” på 

grundval av dessa kategoriseringar leder enligt folkpartiet till förluster för båda 

arbetsmarknadsparterna. Konkurrens blir då ett verktyg, enligt motionens logik, för att 

motverka detta, eftersom en fri konkurrens om arbetskraften kan göra att andra parter 

på arbetsmarknaden kan ta tillvara den som blivit diskriminerad för att använda den 

personens överlägsna kompetens. Förlusten blir därmed kännbar för den 

diskriminerande istället för den diskriminerade. Minoritetsgrupper och avvikande 

individer har alltså allt att vinna på konkurrens i denna diskursiva framställning av en 

ekonomistisk diskurs.    

Avvikelsen blir i sig själv en tillgång, i en konstruktion som ovan, eftersom den blir ett 

konkurrensmedel för individen. De universalistiska liberala värdena kan i detta citat 

kopplas till meriter och kompetens som inte får frångås i folkpartiets liberala 

integrationspolitik. De anser att ”kompetensen /…/  avgör vem som är bäst lämpad för 

ett jobb”, vilket betyder att all form av ”kvotering” eller ”positiv särbehandling bygger 

på ett kollektivt diskrimineringstänkande” (Leijonborg m.fl. 2005:22) vilken de anser 

vara lika förkastlig som den diskriminering som de kallar ”etnisk bortsortering” (a.a. s. 

37).  

För att koppla tillbaks till folkpartiets meriter och kompetens som nödvändigt för 

att konkurrera på arbetsmarknaden anser jag att det som måste värderas är vilken 



 23

kompetens som har konstruerats och självklart vem som har stått för konstruktionen 

och sedermera vem som har varit tänkt som konsument av kompetensen, för att 

använda en för denna tid relevant term. Den strukturella överordningens norm som, 

enligt mig, består av vita, västerländska, heterosexuella män måste i sammanhanget 

ifrågasättas. De universalistiska värdena grundar sig fortfarande i en historisk diskurs 

som inte har följt med i tidens historiska utveckling, enligt mig. Men folkpartiet 

ifrågasätter inte dessa värden och normer, det är de värdena som fortfarande är de 

universalistiska och de som alla och envar har att leva upp till i folkpartiets liberala 

Sverige. 

Arbetets värde och bidragens nackdelar diskuterar folkpartiet i motionen:  

Det finns ingen integration som inte bygger på den värdighet som arbetet ger. 

Bidragsberoendet är det värsta gisslet för dem som lever i ett utanförskap. Den som 

är vuxen och frisk har ansvaret för sin egen och sin familjs försörjning. Det gäller 

svenskar och det gäller invandrare. Också låglönejobb är bättre än bidragsberoende. 

/… / 

Invandrarföretagarna är av central betydelse för skapandet av välstånd i Sverige och 

genom förbättrade villkor för företagandet kan dessa företag växa och nya startas. 

Nackdelarna med att hamna i bidragsberoende är så stora att en så kallad jobb- och 

utvecklingsgaranti bör gälla för utförsäkrade långtidsarbetslösa och personer som 

kan arbeta men som har slagits ut ur arbetsmarknaden. Samma sak ska gälla 

nyanlända flyktingar och invandrare, så att ingen som kan arbeta riskerar att hamna i 

den karusell av bidrag och ineffektiva åtgärder som präglar dagens 

integrationspolitik (Leijonborg m.fl. 2005:31f). 

Det centrala i dessa citatblock är den ”värdighet som arbetet ger” och som här ställs 

mot bidragsberoendets negativa ekvivalenskedja. Bidragsberoendet ekvivaleras med ett 

gissel som är farligt och riskfyllt att hamna i och som i en diskursiv framställning av 

detta slag, där bidrag sammanförs med beroende, får det att förknippas med ett 

drogberoende. Den cirkusmetafor som skapas genom uttrycket ”karusell av bidrag” ger 

en bild av ett Sverige som snurrar runt i sitt eget bidragsberoende, där bidrag på 

bidrag snurrar fram till de beroende människorna som endast har att plocka åt sig av 

utbudet. Att hamna i detta beroende eller denna karusell framställs som något utifrån 

determinerat som får sin koppling till dagens integrationspolitik. Den försörjningsplikt 

som vuxna och friska människor har, enligt folkpartiet, är starkt sammankopplad till 

arbetsvärdet men helt skild från bidragsberoendet. Försörjning behöver inte komma ur 

arbete, men i folkpartiets retoriska framställning av försörjningsplikt till familjen och 

bidragens gissel för människan i utanförskap blir den kopplingen självklar. De öppnar 

också upp för en annan arbetsmarknad där ”låglönejobb är bättre än 

bidragsberoende”. 

Det som har ”slagits ut ur arbetsmarknaden” är agenter i satsen men de agenter 

som har slagit ut dessa individer får ingen koppling till händelsen, det framställs som 
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en händelse utom kontroll för alla inblandade parter. Då denna utslagning inte får 

någon agentkoppling medan bidragsberoendets gissel får det, så framställs dagens 

integrationspolitik som ansvarig för bidragsberoendet men arbetsgivare eller ”marknad” 

blir i avskedandet av människorna anonyma.  

I denna konstruktion av integrationspolitiken som en utifrån kommande naturkraft 

finns, enligt mig, folkpartiets ideologiska försök till en individualisering av 

utanförskapets problem och vidare en syftning till en ”öppnare” arbetsmarknad som en 

frigörelseprocess från utanförskapets bidragsberoende. 

Med detta sagt och med analysen fullbordad avslutar jag denna empiriska 

undersökning för en avslutande diskussion och studiens slutsatser. 



 25

Avslutande diskussion & slutsatser 
I min avslutande diskussion har jag samlat Folkpartiet liberalernas argument från 

motionen, så som jag valt dem, och diskuterat argumenten i förhållande till den 

ideologiska liberala traditionen som folkpartiet säger sig vara förespråkare för. I början 

av motionen riktar folkpartiet kritik mot den förda integrationspolitiken och formulerar 

även deras egen grundtanke med integrationspolitiken: 

Myndigheterna i Sverige riktar fortfarande säråtgärder till invandrare som grupp, 

framförallt vad gäller det arbetsmarknadspolitiska området vilket strider mot 

grundtanken att integrationspolitiken ska genomföras genom generella åtgärder. 

Slutsatsen är att regeringens mål- och resultatstyrning till stora delar har fortsatt att 

baseras på de utgångspunkter som invandrarpolitiken vilade på, dvs. säråtgärder till 

invandrare som grupp (Leijonborg m.fl. 2005:5). 

Det är alltså mot generella åtgärder som integrationspolitiken måste ta sin riktning 

enligt folkpartiet. En liberal integrationspolitik är ”en generell politik för lika rättigheter 

och lika möjligheter” (Leijonborg m.fl. 2005:4) slår folkpartiet fast då och då i 

motionen. Med Sven-Eric Liedmans (1980:72) terminologi är detta uttryck för en 

manifest ideologi som jag vill påstå, i folkpartiets fall, grundar sig i den liberala tanken 

på alla människors lika värde och en universalistisk ideologisk ståndpunkt som menar 

att alla människor har makt att forma sina egna liv. Detta om inte, som i fallet med den 

förda integrationspolitiken, någon eller något fråntar individen egenmakten. De är de 

latenta ideologierna, som Liedman menar finns bakom de manifesta ideologierna, som 

jag i denna avslutning vill diskutera. 

Individualitet 
Liberalismens människosyn med den autonoma individen i centrum är en orubblig 

liberalideologisk ståndpunkt som i min analys av folkpartiets motion inte korrelerar 

med deras framställning av de individer som lever i utanförskap. Individerna hamnar, 

enligt mig, i bakgrunden i motionen och det individualistiska perspektivet, som borde 

vara framträdande i en liberalistisk politik, försvinner när folkpartiet diskuterar kultur 

och etnicitet. Individernas situation degraderas istället till kollektiva förhållningssätt 

med ”gemensamma referenspunkter och värderingar” (Leijonborg m.fl. 2005:16). När 

folkpartiet argumenterar för hur utanförskapet ska brytas framställer de däremot 

individer, ”de berörda” (a.a. s. 6), vilka ska ta saken i egna händer. Att så sker är i 

enlighet med den liberala tanken om att ingen utom individen själv ska forma sitt eget 

liv efter den egna viljan. Lars Leijonborg skriver i Nya frihetstiden: 

Politiken ska vila på det ideologiska fundamentet att det är invandrarna själva som 

måste ta det fulla ansvaret för sina liv (Leijonborg 1999:106). 
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Den liberala ståndpunkten att alla människor har makt att förändra och även välja sina 

liv, det som folkpartiet kallar materiell frihet på hemsidan (beskriven i inledningsdelen 

under ”Liberalism”), bygger på att alla människor har lika möjligheter till denna 

materiella frihet. Den sociala praktiken som vi lever i visar att så inte är fallet. 

Folkpartiet (2006) är dock inte främmande för att politiken ska ingripa för att råda bot 

på missförhållanden i samhället men det är främst i syfte att skapa förutsättningar och 

riva hinder för den självbestämmande människans möjligheter och förmåga att 

förverkliga drömmen om ett för individen gott liv. Men det individualistiska 

perspektivet försvinner alltså när kultur och etnicitet diskuteras i förhållande till 

utanförskap och det svenska samhället. 

Vilket jag har visat i min analys är folkpartiets framställningar av kulturer och 

etniciteter alltför statiska och essentialistiska. I liberal ideologi är individuell dynamik 

mellan individer ett framåtsträvande fenomen som utvecklar ett samhälle. I motionen 

är den dynamiken istället ofta relaterad till kulturer eller etniciteter som står i 

konfliktförhållande till varandra eller till det öppna majoritetssamhället, som i motionen 

står för de universalistiska liberala värderingarna. I och med att liberalismen i sina 

ideologiska ståndpunkter hela tiden påtalar individens initiativförmåga som en kraft att 

ta tillvara och använda i utvecklingen av sin egen livssituation, finner jag det 

motsägelsefullt att individerna så uppenbart försvinner inom det föreställda 

utanförskapets gemenskaper. Det individuella blir tydligt först när problemet ska 

åtgärdas, vilket enligt mig blir ett sätt att lägga ansvaret på individerna, precis som 

Leijonborg påtalar ovan. Även om folkpartiet säger sig se strukturella problem med 

utanförskapet så blir det individualistiska ändå det som tar överhanden och trycker 

ned problemet och ansvaret på individnivå. 

I den primordialistiska framställningen av kulturer som jag har påvisat i analysen 

är det svårt för mig att se hur de individer som, enligt motionen, är så determinerade 

till det kollektivistiska utanförskapets kulturer överhuvudtaget ska kunna förändra sina 

individuella förutsättningar. Den liberala ideologins individualism kanske helt enkelt 

inte komparerar med ett samhälle präglat av strukturella ojämlikheter och strukturell 

diskriminering, vilket folkpartiet ändå säger sig se i samhället. 

Egenmakt 
Den förda socialdemokratiska integrationspolitiken blir i motionen ofta framställd utan 

agenter och konstrueras mer som utifrån kommande opåverkbara krafter. Jag är av den 

åsikten att folkpartiet gör detta medvetet, i syfte att framställa utanförskapets individer 

som maktlösa mot den förda politiken. Folkpartiets medvetna strategi medför att deras 

politik som syftar till att ge människorna egen initiativförmåga, som de blivit fråntagna 

av socialdemokraterna, utformas som något i händerna på dem själva. Egenmakten 

som de genom folkpartiets liberala integrationspolitik, enligt motionen, får tillbaka är 

det enda sättet att bryta sitt eget utanförskap. I en liberal modell är det helt riktigt 
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individens egenmakt som ska föra människornas utveckling framåt. Jag anser att den 

egenmakten som de vill implementera i utanförskapets människor inte, i deras egen 

framställning, fungerar ihop med deras primordialistiska beskrivningar av kulturer och 

etniciteter. De individer som med egen makt ska realisera sina drömmar och sina idéer 

blir så naturaliserade och sammanlänkade med bakåtsträvande kulturella processer att 

det i mina ögon är en omöjlighet att egenmakten kan bli en realitet i deras liv.  

Metaforer 
Jag anser att de många metaforer som folkpartiet ger uttryck åt i sin motion framställer 

en bild av Sverige som är väldigt konfliktfylld. I en motion av detta slag har folkpartiet 

åtagit sig problemformuleringsprivilegiet vilket innebär såväl makt som ansvar och som 

ligger i själva motionsskrivandets karaktär. När de då konstruerar denna konfliktfyllda 

metaforiska bild istället för en annan metaforisk bild visar det att de vill anamma en 

föreställning om ett Sverige som står inför en kamp mot utanförskapet. ”Sverige är ett 

delat land” (Leijonborg m.fl. 2005:13) signalerar att Sverige har varit ett helt land, vilket 

uttrycks när de skriver att ”den liberala vägen” ska ”bryta utanförskapet och göra 

Sverige helt igen” (a.a. s. 6). I motionen blir de som är skyldiga till splittringen, enligt 

mig, också de som ska ordna upp problemet. 

Som jag har visat i min analys är det ofta återkommande krigsmetaforerna när 

utanförskapets problem diskuteras framställt som en kollision mellan de kulturer som 

lever i utanförskap och majoritetssamhället. Den diskursiva bilden som fabriceras i 

motionen, där konflikten får etniska och kulturella men även socioekonomiska 

förklaringar, är kanske inte den egentliga faktiska bilden av oenigheterna, men den 

följer mycket väl den bild som framställs i medierna och som vi matas med allt som 

oftast. 

Konkurrens 
När folkpartiet i motionen diskuterar arbetsmarknadens diskriminering relaterat till 

etnicitet, som de även kallar ”etnisk bortsortering” (Leijonborg m.fl. 2005:37), är det i 

deras diskursiva framställning konkurrensen som är lösningen på problemet med 

diskrimineringen. Konkurrensen mellan individer är i ett liberalt samhälle 

grundläggande för ett samhälles utveckling men i motionens syftande till mer mångfald 

och konkurrens blir utanförskapet i sig ett konkurrensmedel som ställs mot den norm 

som idag finns på arbetsmarknaden. Eftersom avvikande individer väljs bort av 

arbetsgivare på grund av just avvikelsens annorlundahet och inte på grund av 

kompetens, anser folkpartiet att de ekonomiska förlusterna blir kännbara för den 

diskriminerande som förlorar en persons överlägsna kompetens. På en 

konkurrensutsatt marknad blir detta alltför kostsamt för arbetsgivaren, enligt 

folkpartiet, därför att andra kan utnyttja kompetensförlusten till sin egen fördel. 
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Folkpartiet är motståndare till all form av kvotering eller positiv särbehandling och 

ser endast kompetensen som något att ta hänsyn till vid anställning. Då denna 

kompetens måste korrelera med den liberala universalistiska normen anser jag att 

utanförskapets individers avvikelser konstrueras av folkpartiet som något essentiellt 

och att själva avvikelsen blir ett konkurrensmedel i sig. Det blir återigen en alltför 

determinerande konstruktion av utanförskapets individer. De universalistiska 

värderingarna som liberalismen vilar på blir i folkpartiets diskursiva framställning av de 

Andra något ouppnåbart för de individer som folkpartiet i motionen särskiljer som 

människor med ”specifik arbetspotential” (a.a. s. 21). 

”I ett mångfaldens samhälle som präglas av medborgarnas valfrihet” (a.a. s. 30) 

anser folkpartiet att konkurrensens marknadsliberala lagar kommer att avgöra vilka 

verksamheter som blir kvar och vilka som försvinner. Eftersom de som avviker från 

normen i motionen har sin egen avvikelse som konkurrensmedel, måste 

förhoppningen för dem ligga i att det finns tillräckligt med andra avvikare att anställa 

och som gynnar deras annorlunda affärsverksamheter för att överleva på den 

marknadsliberala arenan. Den konkurrensutsatta avvikelsen blir en ”affär” för de Andra 

skild från de universalistiska liberala normerna som majoritetssamhällets individer 

konkurrerar inom och med. 

Slutsatser 
I min uppsats har jag analyserat Folkpartiet liberalernas integrationspolitik och jag 

anser att jag utifrån denna granskning inte kan dra alltför stora konklusioner, men 

några slutsatser tycker jag mig ändå ha funnit. 

Det som jag anser visa sig tydligast i min undersökning är Folkpartiet liberalernas 

ignorerande av det individualistiska perspektivet i diskussionerna kring utanförskap, 

kultur och etnicitet. Den individuella dynamiken och samhälleliga mångfalden som är 

fundamental i liberalismens ideologi får i folkpartiets primordialistiska 

kulturkonstruktioner inget utrymme. Är det kanske så att en individualistisk och 

universalistisk liberalism inte korrelerar med ett multietniskt/multikulturellt samhälle? I 

folkpartiets diskursiva framställning av utanförskapets problem och i deras syftande till 

en ny integrationspolitik hävdar jag att det ligger en stor del av relevans i denna fråga. 

I enlighet med liberalismens ideologi om universella värden och normer som är 

”de rätta”, enligt liberalismen och folkpartiet, och något som alla kan leva upp till 

anser jag att ett ifrågasättande måste till även från liberalers sida om de inte ska bli fast 

i en förhistorisk diskurs angående dessa universella värden och normer. De universella 

liberala idealen har, som jag ser det, inte utvecklats i takt med tidens förändringar. Men 

i en liberal ideologi eftersträvas inga utopier utan samhället här och nu bestämmer 

medlen för människors frihetsskapande och det gör denna förhistoriska syn på de 

universella värdena än mer i behov av reformering eller kanske till och med 

refusering. 
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