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Inledning  

”Malmö rämnar” 1, så löd rubriken på en ledare i Dagens Nyheter i december 2008. Den är en i 

mängden av alla artiklar om de så kallade ”upploppen” i Rosengård i slutet av 2008. Stadsdelen 

beskrevs i flera artiklar i termer av ”stenkastning”, ”bränder” och ” explosioner” och bilden av en 

krigszon målades upp i medierna.2 Dessa ”upplopp” kopplades till ett uppsagt hyreskontrakt för 

en lokal som tidigare hyrts av Islamiska kulturföreningen och bland annat använts som moské. 

Efter överlämnandet ockuperades lokalen av ungdomar varpå polis med hundar gick in och bröt 

ockupationen. Därefter ska oroligheterna ha satt igång och det blev våldsamt med stenkastning 

och bränder. Med tiden anslöt sig även grupper från andra håll.  

    I media startade en debatt om hur man skulle förklara och förstå dessa upplopp.3 Ganska snart 

talades om en misslyckad integration. I ledaren i Dagens Nyheter, ”Malmö rämnar”, skrev man:  

Upploppen i Rosengård visar att Sverige misslyckats med integrationen. Ett mångkulturellt 
samhälle kräver andra lösningar än dagens.4  

Händelserna förklarades bland annat som ett resultat av trångboddhet, hög arbetslöshet, hög 

andel invånare med utländsk bakgrund och dåligt föräldraansvar. I många av de artiklar som 

skrevs om situationen i Rosengård användes begreppet ”utanförskap” som förklaring till 

oroligheterna. Detta utanförskap ansågs också speciellt allvarligt just i Rosengård och tolkades 

som ett tecken på att integrationen inte fungerat.5  

    Integrationsdebatten har varit het den senaste tiden, inte minst efter upploppen i Rosengård. I 

flera artiklar jämförs dessa med upploppen i Paris 2005 och Aten 2008. Om inte Sveriges 

politiker tar tag i integrationen, menade bland andra Diabaté Dialy-Mory, riskerar Sverige att 

hamna i samma situation.6 Det finns självklart olika idéer om hur denna integration bör göras. I 

denhär uppsatsen ska jag titta på hur integrationspolitiken formuleras idag i alliansregeringens 

integrationspolitik. 

    Politik kring invandring och integration i Sverige har under de senaste decennierna genomgått 

flera betydande förändringar och med dem har namnen på politiken förändrats. Mekonnen 

Tesfahuney och Lena Grip skriver artikeln i ”Integrationism – Viljan till det samma”, att Sverige 

                                                 
1 Ledare i Dagens Nyheter, ”Malmö rämnar”, 081228, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=866294 , 
från internet 090109 
2 Se till exempel Ole Rothenborg &  Maria Ringborg, ”Våldsamma upplopp i Malmö”, 081219, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=865606, från internet 090109 
3 T.ex. Ledare i Dagens Nyheter, ”Malmö rämnar”, 081228, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=866294 , från internet 090109 och 
Ole Rothenborg, artikel i Dagens Nyheter, “Herrgården – värst utsatta området i Rosengård”, 081220, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=866321, från internet 090109 
4 Ledare i Dagens Nyheter, ”Malmö rämnar”, 081228, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=866294 , 
från internet 090109 
5 T.ex. Ole Rothenborg, artikel i Dagens Nyheter, “Herrgården – värst utsatta området i Rosengård”, 081220, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=866321, från internet 090109 
6 T.ex. Ledare i Dagens Nyheter, ”Malmö rämnar”, 081228, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=866294 , från internet 090109, och 
Diabaté Dialy-Mory, artikel i Dagens Nyheter, ”’Rosengårds föräldrar måste börja ta sitt ansvar’” 081218, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=865591 från internet 090109 



 2

från 1950-talet hade en flyktingpolitik som främst avsåg att ta emot just flyktingar. Därefter 

fokuserades invandring fram till mitten av 1970-talet på arbetskraftsinvandring och politiken bytte 

namn till invandrarpolitik.7 Enligt Carl-Ulrik Schierup i ett kapitel i Den gränslösa välfärdsstaten, 

utgjorde arbetskraftsinvandringen en viktig resurs mellan 50- och 70- talet för att stabilisera 

ekonomin och arbetsmarknaden. ”Arbetskraftsinvandrarna” inkluderades dock inte alls på 

samma sätt som svenskfödda i det svenska välfärdssystemet och kunde därför anställas till de 

farligaste och minst attraktiva arbetena. På så vis utgjorde de en grupp som kunde anställas när 

det fanns behov och sparkas när de inte längre behövdes. Med tiden blev det dock, menar 

Schierup, omöjligt att utesluta invandrarna från välfärdssystemet. En arbetsmarknad som allt mer 

efterfrågade en bestående arbetskraft drev på att de skulle få stanna, bli svenska medborgare och 

därmed inkluderas i alla de rättigheter som det innebar. Utsattheten på arbetsmarknaden försvann 

dock inte i och med det, utan många tvingades att fortsätta arbeta inom de mest utsatta arbetena. 

Enligt Schierup innebar den globaliserade marknaden att allt fler industriarbeten flyttade till 

länder utanför Sverige och Europa vilket medförde att många av de jobb som invandrare tidigare 

haft försvann. Under 70- och början av 80-talet ledde det till att många lämnades att leva på 

bidrag. Schierup beskriver hur det resulterade i stereotypa bilder av invandraren som arbetslös 

och bidragstagande. Diskussionen under 80-och 90-talen etnifierades och ”invandraren” beskrevs 

som kulturellt annorlunda och som tärande på välfärdssystemet.8 

    1997 bytte invandrarpolitiken namn till integrationspolitik. Enligt Tesfahuney & Grip ville man 

genom den ”nya” politiken ta bort stämplingen och utpekandet av invandrare som man ansåg 

skapade en uppdelning mellan ”invandrare” och ”svenskar”. Integrationspolitikens olika åtgärder 

skulle istället rikta sig till hela befolkningen och skapa lika möjligheter och rättigheter för alla, 

oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.9 Hur retoriken ser ut idag är föremål för min analys.  

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att titta på hur alliansregeringens integrationspolitik är organiserad, vilka 

beskrivningar och föreställningar som kommer till uttryck kring integration och vilka 

konsekvenser organiseringen kan få i integrationspolitiken. Utifrån detta syfte är mina 

frågeställningar: 

• Vilka framträdande verklighetsbeskrivningar och föreställningsvärldar kring integration 

kan urskiljas i materialet? 

• Vilken ordning kan urskiljas mellan beskrivningarna i materialet?  

• Vilka konsekvenser kan denna ordning få i relation till integration? 

                                                 
7 Mekonnen Tesfahuney & Lena Grip, ”Integrationism – Viljan till Detsamma”, i Nordisk Samhällsgeografisk tidskrift, 
(2006; 43), s. 72 
8 Carl-Ulrik Schierup, ”Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU” i Paula Blomqvist (red.), Den 

gränslösa välfärdsstaten, (Stockholm, 2003), s. 178ff 
9 Tesfahuney & Grip, s. 72 
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Disposition 

För att besvara detta syfte har jag lagt upp min uppsats på följande vis.  

    Till att börja med presenterar jag mitt material och mina avgränsningar. Därefter diskuterar jag 

min roll i studien och de etiska förhållningssätt jag har. Kapitlet ”Metod och teori” har jag vidare 

delat upp i två avsnitt. Det första behandlar tidigare forskning kring integration och närliggande 

områden och i det andra avsnittet beskriver jag min teoretiska och metodologiska utgångspunkt i 

diskursteorin. Kapitlet ”Analys” är uppdelat i tre större analytiska teman. Det första har jag valt 

att kalla ”Konstruktionen av ’samhället’”. Där analyserar jag i två avsnitt hur samhället som en 

objektiv relativet konstrueras och organiseras med utgångspunkt i ”utanförskap” och ”mångfald”. 

Det andra temat, ”Integrationspolitikens subjekt”, handlar främst om hur grupperingar görs i 

integrationspolitiken och vem eller vilka som ska ”integreras”. ”Vägen in” är det tredje och sista 

temat i min analys, uppdelat i tre avsnitt, där jag behandlar hur integrationspolitikens strategier 

organiseras och hur vägen in i samhället upprättas. De tre avsnitten behandlar arbete, 

diskriminering och frågan om en gemensam värdegrund. I det sista och avslutande kapitlet 

”Avslutning – Integrationens paradox” sammanfattar jag min analys och förklarar vad jag menar 

med integrationens paradox. Därefter har jag några avslutande reflektioner och återkopplar till min 

inledning om Rosengård.   

Material och avgränsningar 

Mitt val av material och mina avgränsningar hänger tätt samman och därför presenteras dessa 

under samma rubrik.   

    Jag har valt att avgränsa mig till att titta på den sittande regeringens integrationspolitik därför 

att den, naturligtvis, har mycket avgörande konsekvenser för hur integrationen görs och hur 

integrationsfrågor hanteras idag. Utgångsläget är att jag vill titta på integrationspolitik av 

verkställande karaktär och det är på grund av det som fokus ligger på regeringens skrivelse Skr. 

2008/09:24, Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration från september 2008.10 I 

denna skrivelse formulerar regeringen sin integrationspolitik för den för tiden resteranden delen 

av mandatperioden, alltså för åren 2008-2010. Här redovisas de bedömningar som gjorts av 

nuläget, hur de förstås av regeringen och vilka åtgärder de ämnar göra inom integrationspolitiken. 

En skrivelse som dokumentform lämnas från regeringen till riksdagen, men innehåller inga förslag 

till beslut från riksdagen utan är en redogörelse för hur regeringen ska gå tillväga och hur man 

förhåller sig till en fråga.11 Föremål för analysen är alltså politik som har en mer utförande 

karaktär och inte är under process. Därför har jag valt bort andra typer av material och texter så 

som enskilda partiers politik inom regeringen såväl som oppositionens partier. Eftersom 

skrivelsen är grunden för min analys kommer det alltså att röra sig om den politik som är avsedd 

för åren mellan 2008 och 2010.  

                                                 
10 Skr. 2008/09:24, Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration 
11 Regeringen, http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13509, från internet 090302 
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    Det finns en brist i min avgränsning. Det hade varit intressant och ur vissa aspekter viktigt att 

ta med allt det material som lett fram till skrivelsen, till exempel motioner och propositioner, för 

att på så sätt visa vilka förslag och idéer som tagits upp i skrivelsen, men framförallt vilka som 

uteslutits. Tyvärr hade det varit en allt för stor uppgift för denna uppsats. Jag får här nöja mig 

med att påpeka att de föreställningar som finns representerade i skrivelsen självklart inte är de 

enda möjliga kring området, med det är de som fått genomslag och som genomförs idag. Tidigare 

forskning på området bidrar också med ett bredare perspektiv i analysen. 

Etiska reflektioner och forskarens roll 

Det material uppsatsen utgår ifrån, alltså Skr. 2008/09:24, Egenmakt mot utanförskap – regeringens 

strategi för integration, är offentligt. Det finns tillgängligt för alla att beställa eller ladda ned från 

internet. Det har därför inte funnits något behov av att inhämta samtycke för att använda 

skrivelsen. Det har dock varit viktigt, anser jag, att hela tiden eftersträva att visa hur 

resonemangen i texten förs och påvisa enskilda delars sammanhang. Att citera texter och visa 

citatens sammanhang tycker jag därför är ett viktigt grepp för att försöka ge texten rättvisa och så 

långt som möjligt skapa en genomskinlighet kring hur jag gått tillväga och hur jag grundar min 

analys. Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips menar i Diskursanalys som teori och metod 

även att det är viktigt vara konsekvent i sitt sätt att förhålla sig till teori, metod och argumentation 

för att på så vis tydliggöra sitt utgångsläge inför analysen.12 Att nedan, i metod- och teoriavsnitten 

redogöra för detta är ett sätt, men även att visa tillvägagångssättet i analysen, till exempel genom 

att tydligt beskriva de teoretiska resonemangen.   

    Även om det i min mening inte går att nå en verklighet ”bakom” diskurserna kan jag genom 

min analys ändå bidra med en annat möjligt sätt att betrakta ”verkligheten”. Winter Jørgensen och 

Phillips menar att vetenskapen kan bidra med annan kunskap eftersom den är formad av andra 

”diskursiva regler” än till exempel det politiska och därför kan vetenskapen komma med viktiga 

perspektiv, även om de inte kan betraktas som mer ”sann”.13  

Metod och teori 

Teoretiska reflektioner och tidigare forskning 

Integration som forskningsområde snuddar vid många andra och olika forskningsområden. Bland 

annat är frågan om exkludering och inkludering ett diskuterat ämne på fältet. Ruth Levitas 

urskiljer i The Inclusive Society? tre olika diskurser om social exkludering som på olika sätt definierar 

(och konstruerar) vad som gör människor till ”exkluderade” eller ”inkluderade” och vad som bör 

göras för att motverka denna exkludering. Dessa är RED (Redistributionist Discourse), MUD 

(Moral Underclass Discourse) och SID (Social Integrationist Discourse).14 Mycket kortfattat 

                                                 
12 Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund: 2000), s. 151f 
13 Ibid., s, 154 
14 Ruth Levitas, The Inclusive Society?, (New York, 2005), s. 7 
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fokuserar RED på fattigdom som det avgörande för exkluderingen och att lösningen kan vara 

ökade bidrag. Inom denna diskurs betraktas orsakerna till ojämlikheterna i samhället som en 

viktig faktor i arbetet för social inkludering och integration.15 SID fokuserar å sin sida framförallt 

på avlönat arbete och social exkludering definieras därmed främst som arbetslöshet. Bidrag ses 

inte som en lösning inom denna diskurs då det per definition inte skulle ta bort exkluderingen.16 

Inom MUD urskiljer Levitas bristande moral och ett dåligt beteende som förklarning till 

exkludering. Här talas om beroendekultur och att ökade bidrag därmed inte är en lösning. Istället 

förespråkas ”moralisk integration” av de exkluderade eftersom beroendet anses sprida sig.17 

    I sammanhanget av inkludering och exkludering är det närliggande begreppet utanförskap 

intressant och det finns en hel del uppsatser kring det. Ett exempel är Tobias Davidssons 

masteruppsats Utanförskapandet från 2009. Han gör en diskursanalys av politiska dokument så som 

propositioner och motioner från 1990 till 2008 där begreppet utanförskap behandlats. Hans 

främsta resultat är att utanförskap inte beskrivs som en konstruktion utan som ett faktiskt 

tillstånd i form av främst arbetslöshet. Davidsson ser även att människor i utanförskap betraktas 

som kulturellt annorlunda och att majoriteten inte problematiseras utan att det är de 

utanförstående ses som föremål för åtgärder.18 Magnus Dahlstedt är inne på en liknande tolkning 

i ett kapitel i Den bästa av världar? där han beskriver hur bland andra Folkpartiet allt mer kommit 

att bygga sin integrationspolitik kring en föreställning om att ”att ställa krav” på ”invandrare” är 

vägen att gå för att bryta det så kallade utanförskapet. Det enda sättet anses vara att människor i 

utanförskap ”tar saken i egna händer”. Dahlstedt ser bland annat en ett förändrat av fokus inom 

integrationspolitiken med en förflyttning från rättigheter till skyldigheter framförallt kring arbete.19 

    Liknande Levitas och Davidsson tar Carl-Ulrik Schierup i antologin Den gränslösa välfärdsstaten 

upp relationen mellan majoritet och ”de utanförstående”. Att snävt betrakta social integration 

som deltagande på arbetsmarkanden menar han fokuserar på ekonomisk effektivitet och bortser 

därigenom från ojämlikheter inom samhället. Fokus på arbete som vägen till integrering kan leda 

till en stigmatisering av framförallt arbetslösa och bidragstagande invandrare. Han menar att det är 

viktigt att titta på till exempel etnisk diskriminering och rasism som han menar ofta ligger bakom 

utestängningen från arbetsmarknaden.20 

    Stefan Jonsson bidrar med flera perspektiv på hur vi kan se på diskriminering i relation till 

integration idag. Han tar i antologin Rasismer i Europa upp begreppen strukturell rasism och 

systemimmanens. Dessa begrepp åsyftar hur samhällen bygger på system och konventioner som är 

diskriminerande. Den rasistiska doktrinen har bytts ut mot skillnad mellan sociala grupper. Den 

                                                 
15 Levitas, s 9-14 
16 Ibid., s. 21-27 
17 Ibid., s. 14-21 
18 Tobias Davidsson, Utanförskapandet, uppsats, (Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 2009) 
19 Magnus Dahlstedt, ”’Att ställa krav är att bry sig’”, i Mekonnen Tesfahuney & Magnus Dahlstedt (red.), Den bästa 

av världar? (Hägersten, 2008), s. 202 - 208 
20 Carl-Ulrik Schierup, ”Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU” i Paula Blomqvist, (red.), Den 
gränslösa välfärdsstaten. Svensk socialpolitik i det nya Europa, (Stockholm, 2003), s. 191ff 
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nya rasismen, menar Johnsson, kretsar kring begrepp och föreställningar om värde och på så vis 

kan medlemmar med olika värden sorteras från varandra med de ”universella värdena” som 

måttstock. Han ser här en paradox. Samhällen, främst i väst, som framställer sig som 

”representanter” för universella värden ”hävdar” att icke-västerländska samhällen bör gå samma 

väg. Samtidigt är det omöjligt då väst skyddar sin ”upphöjda” plats i det universella och förkastar 

andra ”kulturers” element så som omöjliga att förändra. Johnsson kopplar detta till dagens 

globala system som han menar inte tål skillnad. Att allt och alla måste vara översättningsbara eller 

”passa in” i systemet för att accepteras som ”värdefulla” på den globala marknaden.21 

    I detta sammanhang är Mekonnen Tesfahuneys kritik av universalismen och dess konsekvenser i 

artikeln ”Uni-versalism” även ett viktigt bidrag. Universalismen menar han bygger på en 

hierarkisk ordning av verklighetsuppfattningar som söker skapa homogenitet, stabilitet och 

jämvikt och utesluter samtidigt det som ifrågasätter denna ordning. ”Mångfald” och ”skillnad” 

menar han här medför oro för instabilitet.22 Universalismen verkar genom anspråk på det enda 

sanna och pekar ut en enda möjlig väg mot ett enda möjligt mål. Här är den vita väst-mannen 

bilden av det rätta och goda, men behöver samtidigt skillnad för att ge sig själv innehåll. Även 

Thesfahuney pekar ut en paradox. Samtidigt som universalismens subjekt behöver det/den andra 

för att själv framträda, söker universalismen hela tiden utplåna skillnad. Han menar att detta gör 

sig synligt i till exempel den svenska integrationspolitiken som uppmanar invandraren att bli 

”svensk”, att integreras i ett ”universellt medborgarskap”, som han skriver. Samtidigt är 

invandraren, icke-vit, alltid den annorlunda.23 Det universellas anspråk på demokrati som det 

enda möjliga rätta för alla innebär, samtidigt som det gör anspråk på allas fri- och rättigheter, att 

det villkorar rättigheter och friheter då de som anses behöva ”demokratiseras” inte tillfrågas 

enligt den demokratiska ordningen.24 Tesfahuney bidrar med ytterligare ett perspektiv till Levitas 

tre grundläggande diskurser kring hur man kan förstå exkludering genom att framhålla att det så 

att säga även skapas genom universella normer.  

    Thesfahuney och Grip som jag tidigare presenterat, tar i sammanhanget upp tankefiguren 

integrationism som de beskriver som ”(…) viljan till det lika, det enhetliga och detsamma.”25 De 

menar att tankefiguren går igenom många vetenskapliga, politiska och filosofiska föreställningar i 

väst som både konstruerar och förklarar olika skeenden med utgångspunkt i denna tankefigur.26  

    Dahlstedt tycker sig se, i till exempel Aktiveringens politik, hur strävan om samförstånd kommit att 

bli allt mer gällande inom det politiska där konflikt mer och mer betraktas som ”farligt” för 

                                                 
21 Stefan Jonsson, ”Rasism och nyrasism i Sverige 1993-2003” i Katarina Mattsson & Ingemar Lindberg (red.), 

Rasismer i Europa. Kontinuitet och förändring, (Stockholm: 2004), s. 51-74 
22 SOU 2005:41, Mekonnen Thesfahuney, ”Uni-versalism” i Paulina De Los Reyes & Masoud Kamali, (red.) Bortom vi 

och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, Rapport av Utredningen om integration, 

makt och strukturell diskriminering, s. 207ff  
23 Ibid., s. 212ff 
24 Ibid., s. 221ff 
25 Tesfahuney & Grip, s. 73 
26 Ibid., s. 73 
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samhället.27 Detta perspektiv är en viktig infallsvinkel för att titta på integrationspolitiken, till 

exempel i hur ”mångfalden” behandlas.    

Diskursteori som teori och metod 

Min teoretiska och metodologiska grund är diskursteori. Den diskursteoretiska analysen bör 

medverka till att avslöja olika myter om samhället, menar Winter Jørgensen och Phillips.28 Jag kan 

i denna uppsats inte göra anspråk på att avslöja några stora diskurser om samhället. Det jag 

däremot strävat efter i mitt arbete är att med hjälp av diskursteorin dekonstruera och studera mitt 

material genom att titta på föreställningar om och kring integrationen, hur den bör göras och 

förstås, hur den framställs och hur den försöker fixera en viss betydelse och slutligen vilka 

konsekvenser det kan få i det konkreta materialet. Tidigare forskning och andra teoretiska 

perspektiv har dock bidragit till att placera min analys i ett större sammanhang.  

    Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är diskursteorins grundare och bygger vidare på 

poststrukturalismen. En utgångspunkt är här att all tillgång till verkligheten går genom språket. Det 

är genom språket vi skapar vår förståelse av verkligheten. Vi har inte tillgång till verkligheten i sig 

själv utan kan bara förstå den genom våra språkliga konstruktioner av den.29 Teckens (t.ex. ord, 

begrepp, idéer och identiteter) betydelser är inte fasta utan rör sig och förändras hela tiden. I en 

given situation kan betydelser upplevas som fasta och Winter Jørgensen och Phillips skriver att vi, 

enligt detta perspektiv, hela tiden försöker låsa fast betydelser som om de vore fasta och stabila. 

Det är där, menar de, som diskursanalysen kan ta sin utgångspunkt - i att kartlägga kampen om 

hur olika teckens betydelse ska fixeras.30  

    Laclau och Mouffe betraktar i diskursteorin de diskursiva processerna som skapande av all, 

som Winter Jørgensen och Phillips skriver, ”samhällelighet”. Samhället i sig är inte något verkligt 

bortom det diskursiva utan ett sätt att skapa ordning och entydighet. Vidare är även människors 

identiteter, gruppers såväl som individers, resultat av diskursiva processer.31 Laclau och Mouffe är 

i Hegemonin och den socialistiska strategin tydliga med att de inte gör någon åtskillnad mellan 

diskursiva praktiker och icke-diskursiva. Allt är diskursivt eftersom inget, enligt dem, har en egen 

eller i sig given betydelse bortom diskursernas betydelseproduktion. Att det finns en verklighet 

bortom diskurserna förnekar Laclau och Mouffe inte, men den har ingen betydelse i sig eftersom 

vi hur som helst bara når den genom den diskursiva förståelsen av den.32 Det alltså olika diskursiva 

beskrivningar av världen som är föremål för diskursteorins analys.  

    Som Winter Jørgensen och Phillips skriver skiljer man inom diskursteorin mellan det politiska 

och det objektiva. Det politiska är under diskussion, upplevs som rörligt, i kamp och tolkningsbart. 

Det objektiva är diskurser där det ”glömts bort” att de är rörliga och föränderliga och de upplevs 
                                                 
27 Magnus Dahlstedt, Aktiveringens politik, (Malmö, 2009) 
28 Winter Jørgensen & Phillips, s. 47 
29 Ibid., s. 15 
30 Ibid., s. 32 
31 Ibid., s. 40ff 
32 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, (Göteborg/Stockholm, 2001), s. 159ff 
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som något naturligt och självklart. För att få status som det objektiva har alternativa sätt att 

förklara fenomen eller förstå världen undertrycks genom hegemoniska interventioner.33 Intressant i 

min analys är framförallt hur vissa idéer kring integrationen tas förgivet, vilka föreställningar som 

betraktats som självklara, vilka som undertrycks som ”omöjliga” och vad denna uteslutning av 

andra möjliga verklighetsuppfattningar kan ha för konsekvenser i integrationspolitiken. Eftersom 

mitt material kommer från en avsändare kan en konkret konflikt med andra föreställningar inte 

urskiljas. Dock menar jag att det är möjligt att se hur hegemoniska interventioner trots allt görs i 

materialet och söker fastställa vissa föreställningar som givna och naturliga.  

    Makt och kunskap är som vi nu kan ana tätt sammanknutet i diskursteorin. Makt skapar den 

sociala ordningen och kunskapen om vår omvärld vilket gör den, samtidigt som den utesluter 

alternativ kunskap, möjlig att leva i. Den skapar så att säga ramar för hur vi ska tolka vår värld, 

gör den meningsfull och begränsar möjliga sätt att förstå den på.34 Diskursen fastställs som något 

fast genom att utesluta och undertrycka andra möjliga sätt att förstå och ordna verkligheten på. 

Relationen mellan tecknen och deras betydelse skulle dock kunna vara annorlunda och kunnat 

skapa andra sätt att förstå världen.35  

    Genom att dekonstruera texten har jag försökt urskilja hur ”samhället” konstrueras och ordnas i 

materialet och vidare hur integrationen organiseras i relation till det. Dekonstruktionen av 

strukturerna gör att det möjligt att visa att ordningen är diskursivt konstruerad och vilka sociala 

konsekvenser dessa strukturer har, menar Winter Jørgensen och Phillips. Det grundläggande 

tillvägagångssättet är att lokalisera olika knutpunkter i materialet för att se hur de olika tecknen, 

till exempel ”svenskar” och ”invandrare”, i relation till varandra eller andra tecken får betydelser. 

Detta kallas inom diskursteorin för ekvivalenskedjor.36 En tillfällig fixering av betydelse inom ett 

område kan alltså förstås som diskurs vilken, menar de, söker dominera inom ett område. För en 

grundläggande ingång i analysen av det empiriska materialet har jag försökt se hur olika så kallade 

knuttecken är organiserade i olika ekvivalenskedjor i materialet. Ett av dessa är de så kallade noderna 

(eller nodalpunkterna), de privilegierade tecken inom diskursen som ordnar andra tecken och deras 

betydelser i diskursen.37 Jag har även tittat på element, tecken som upplevs ofixerade men som 

diskursen försöker forma till moment. Moment kan förstås som de tecken som bundits till en 

specifik betydelse i enlighet med en specifik diskurs. Det innebär att jag tittat på hur vissa element 

i texten, till exempel ett i materialet betydelsefullt ord som ”utanförskap”, tillskrivs en specifik 

innebörd. Denna fixering kan dock aldrig bli helt fullständig utan tecken ligger mer eller mindre 

alltid under förhandling. Just i den konkreta texten tillskrivs ordet dock en viss innebörd. 

Element som har en mycket ofixerad karaktär kallar Laclau och Mouffe för flytande signifikanter.38 

De flytande signifikanterna är de tecken som olika diskurser kämpar om att fixera på sitt sätt, 
                                                 
33 Winter Jørgensen & Phillips, s. 43ff 
34 Ibid., s. 45f 
35 Ibid., s. 36 
36 Ibid., s. 56 
37 Laclau & Mouffe, s. 168 
38 Laclau & Mouffe, s. 165-170 
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med sin betydelse och sitt innehåll. Vidare har jag även tittat på de sociala praktikerna, 

artikulationerna, vilka enligt Winter Jørgensen och Phillips skapar relationen mellan tecknen och 

tillfälligt fastställer deras betydelser. Det pågår alltid en konflikt, antagonism, mellan olika 

betydelser och hur de ska fixeras och därmed vilka diskurser som ska dominera inom ett visst 

fält.39  

    Begreppen myt och gruppbildning är centrala för min analys. Myt kan förstås som en tillfällig 

strukturering av och föreställning om samhället. Samtidigt som myten fungerar som 

resonansbotten, som grund för språket och andra handlingar, så överrensstämmer den inte med 

de sociala struktureringarna. Den är, som Winter Jørgensen och Phillips skriver, en 

missuppfattning om verkligheten.40 Vilken föreställning om samhället som slår igenom hänger tätt 

samman med hur grupper konstrueras, och omvänt. Myten fungerar som kontext för hur vissa 

identiteter i vissa sammanhang framhävs som relevanta medan andra undertrycks då människor 

konstitueras som grupp. Gruppbildning är som Winter Jørgensen och Phillips skriver, alltså en 

reducering av möjliga identiteter.41  

    Den främsta anledningen till att jag valt diskursteorin som metod och teori är just dess starka 

fokus på språket och hur språket organiserar olika föreställningar och utesluter andra. I min 

mening är just organiseringen av språket på ett specifikt sätt och uteslutningen av andra perspektiv 

centralt framförallt i politiska sammanhang som så ofta handlar om att tala för bestämda perspektiv 

kring samhället och hur det bör ordnas. Med diskursteorin som metod har jag strävat efter att 

urskilja olika verklighetsuppfattningar i det empiriska materialet, hur de söker dominera och 

skapa tolkningsföreträde, vilka möjliga uppfattningar som därmed undertrycks och slutligen vilka 

konsekvenser det får i integrationspolitiken.  

Analys 

För att titta på hur alliansregeringens integrationspolitik är organiserad och vilka föreställningar 

som kommer till uttryck har jag framförallt lokaliserat olika centrala knuttecken i det empiriska 

materialet, det vill säga i Skr. 2008/09:24, Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration. 

Genom att titta på hur dessa olika knuttecken är organiserade med varandra har en uppbyggnad 

av olika föreställningar i integrationspolitiken allt mer utkristalliserats. Det har gjort det möjligt att 

analysera och tolka på vilket sätt och med vilket innehåll tecken formar olika föreställningar om 

verkligheten och vidare vilka konsekvenser det får i integrationspolitiken. Utifrån 

dekonstruktionen av materialet har jag kunnat urskilja tre för materialet centrala teman vilka utgör 

grunden för min analys. Urvalet och tematiseringen har gjorts efter speciellt viktiga nodalpunkter 

vilka organiserar materialet på olika sätt. I det första temat som jag döpt till ”Konstruktionen av 

’samhället’”, behandlas hur integrationspolitiken organiseras kring en föreställning om samhället 

som en objektiv realitet. Det har formulerats och analyserats med utgångspunkt diskursteorins 

                                                 
39 Winter Jørgensen & Phillips, s. 35ff 
40 Ibid., s. 46f 
41 Ibid., s. 49ff 
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myt. Föreställningen om samhället har en stark koppling till hur kategoriseringar av människor 

och grupper görs i materialet, vilket är föremål för det nästföljande temat. Det analyseras utifrån 

vad diskursteorin kallar för gruppbildning. I analysen kallar jag temat för ”Integrationspolitikens 

subjekt” och behandlar vem eller vilka integrationen avser med sina strategier. Det tredje och 

sista temat, ”Vägen in”, har formulerats utifrån diskursteorins hegemoniska interventioner. I detta 

tema beskriver jag hur integrationen görs och organiseras genom olika strategier som kan förstås 

som ett sätt att försöka upprätthålla och organisera bilden av samhället. 

Konstruktionen av ”samhället” 

I det empiriska materialet har jag sett hur integrationspolitiken organiseras kring en föreställning 

om ett homogent och harmoniskt samhälle. I detta kapitel ska jag visa hur detta kommer till 

uttryck och hur den skapas som en objektiv verklighet i texten. Framförallt är det hur gränserna 

för detta samhälle upprättas som är i fokus för analysen. Den teoretiska grunden för analysen är 

diskursteorins myt. Inom diskursteorin används begreppet myt för att förstå hur en föreställning av 

vekligheten organiseras som en objektiv helhet. Samtidigt som myten inte står i någon direkt 

relation till de sociala organiseringarna kan myt förstås som en tillfällig organisering och 

strukturering av det sociala, som en grund för våra handlingar.42  

Utanförskapet  

Det så kallade ”utanförskapet” är mycket centralt i regeringens skrivelse och att ”bryta” det är en 

prioritering för integrationspolitiken under mandatperioden.  

Regeringens övergripande prioritering under mandatperioden är att bryta utanförskapet. 
Ambitionen är att fler ska få ett arbete, fler företagare ska vilja skapa jobb, enskilda och 
familjer ska få mer makt över sin egen tillvaro och möjligheten att skaffa sig kunskap ska 
komma fler till del.43 

I detta citat presenterar regeringen sin huvudsakliga strategi för att ”bryta” utanförskapet. Det ska 

göras genom att fler får ett arbete, kunskap och makt över sin egen tillvaro. Knuttecknen 

”arbete”, ”kunskap” och ”makt” kan här tolkas som vägen bort från utanförskapet eller som 

vägen in. Implicit kan inkluderingen förstås just som arbete, makt och kunskap.  

    I flera beskrivningar av utanförskapet skildras det som ett tillstånd.  

Det finns en stor grupp ungdomar som varken arbetar, studerar eller söker arbete aktivt. 
Ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade i gruppen. För många riskerar 
ungdomstiden att bli en inledning till ett långvarigt, ibland livslångt utanförskap. Dessa 
ungdomar, ibland kallade ”unga utanför” bör uppmärksammas särskilt inom ramen för 
integrationspolitiken.44 

I citatet beskriver regeringen hur man ser på situationen för vad de även kallar ”unga utanför” 

idag. Knuttecknet ”utanförskap” sätts här i relation till ”långvarigt” eller ”livslångt” och skapar en 

                                                 
42 Winter Jørgensen & Phillips, s. 46f 
43 Skr. 2008/09:24, s. 6 
44 Skr. 2008/09:24, s. 43 
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bild av utanförskapet som ett verkligt tillstånd. Citatet pekar också på att utanförskapet ses som 

något som ”inleds” och kan bli kvar genom livet. Regeringen går alltså i sina beskrivningar 

bortom ”utanförskapet” som en metafor för en känsla av utanförskap till att beskriva det som ett 

faktiskt tillstånd. Utanförskapet beskrivs som något som per definition ligger just utanför 

samhället.  

    I sin uppsats om hur utanförskapsbegreppet formats de två senaste decennierna i den svenska 

riksdagen, har även Davidsson sett hur ”utanförskap” beskrivs som ett faktiskt tillstånd. I sin 

uppsats visar han hur begreppet ofta beskrivs som en ”verklighet”.45    

    Beskrivningarna av utanförskapet medför också på så sätt att det implicit att det finns något att 

vara utanför. Genom beskrivningarna av ”det andra” menar Winter Jørgensen och Phillips att 

enheter så som sociala rum och identiteter konstrueras relationellt. Framställningen av ”det andra” 

etablerar en skiljelinje och ringar på så vis in ”det egna”.46 Beskrivningarna av utanförskapet, så 

som det framställs av regeringen, kan utifrån detta perspektiv även ses som en beskrivning av 

föreställningen om vad samhället ”är”, i relation till utanförskapet. Samhället blir på så sett allt det 

utanförskapet inte är. Det vill säga arbete, egen försörjning, utbildning, delaktighet och så vidare.  

    Utanförskapet organiseras vidare i skrivelsen som en fysisk plats. I materialet nämns denna plats 

framförallt som ”områden/stadsdelar med utbrett utanförskap”.47 Regeringen skriver:  

Generella åtgärder utgör huvudspåret för att bryta utanförskapet för individer som bor i 
stadsdelar med utbrett utanförskap.48  

I citatet ser vi dels att individen inte bara anses leva med ett utanförskap utan kan också ”bo” i 

områden med utanförskap. Utanförskapets dimensioner artikuleras alltså både genom en individs 

utanförskap och genom platser med utanförskap. I sammanhanget blir också tecknet ”bryta” i 

citatet intressant. Det pekar på ytterligare dimensioner som tillskrivs utanförskapet. Att 

utanförskapet ska ”brytas” antyder att det fortsätter att utvecklas om det inte stoppas – bryts. Jag 

ska utveckla detta genom att gå vidare med ett citat av hur områden med utbrett utanförskap 

beskrivs. Under rubriken ”Stadsdelar med utbett utanförskap” skriver regeringen: 

Boendesegregation leder ofta till skolsegregation. Invandrartäta bostadsområden medför ofta 
invandrartäta skolor. Forskning har visat att elever som går i skolor med hög andel elever med 
utländsk bakgrund tenderar att prestera sämre än vad de skulle göra om de gick i skolor med 
låg andel elever med utländsk bakgrund. Skillnader i socioekonomisk bakgrund och andelen 
sent anlända elever förklarar till stor del skillnaderna i betygsresultat; många av de mest 
invandrartäta områdena är också områden med hög arbetslöshet och hög andel nyanlända i 
befolkningen. Även då hänsyn tas till dessa faktorer återstår vissa skillnader, som troligen 
förklaras med s.k. grannskapseffekter.49  

Kapitlet ur vilket citatet är taget redovisar sysselsättningsgraden i dessa så kallade ”stadsdelarna 

med utbrett utanförskap”. Dels beskrivs områdena som ”invandrartäta” och ”segregerade”. 

                                                 
45 Davidsson, s. 59ff 
46 Winter Jørgensen & Phillips, s. 58 
47 Skr. 2008/09:24, s. 18 
48 Ibid., s. 55 
49 Ibid., s. 18 
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Denna typ av boendesegregation förmodas föra med sig segregation i skolan, det vill säga 

invandrartäta skolor, vilket kopplas till sämre skolresultat. Delvis förklarar regeringen detta med 

”socioekonomisk bakgrund”, men utanförskapets olika dimensioner kopplas också tätt samman 

med varandra så att utanförskapet beskrivs som en i sig själv egen faktor för nytt utanförskap 

inom områdena. Sambanden slutar dock inte vid att arbetslöshet antas skapa dåliga 

utbildningsresultat som skapar arbetslöshet och så vidare. Även ”grannskapseffekter” antas ligga 

bakom de dåliga studieresultaten. Hur ”grannskapseffekterna” fungerar förklarar regeringen dock 

inte. Beskrivningen av ”områden med utbrett utanförskap” skapar dock en bild av utanförskapet 

som något som närmast sprider sig inom områdena. Ur detta perspektiv kan strategin att ”bryta” 

utanförskapet förstås. Utanförskapet beskrivs som om det hade ett eget liv vilket utvecklas för sig 

själv bortom det övriga samhället. Ordet ”bryta” kan därför förstås som ett sätt att stoppa 

utvecklingen av utanförskapet inom ”stadsdelar med utbrett utanförskap”.  

    Utanförskapet utveckling beskrivs också i samband med ekonomiskt bistånd. Under rubriken 

”Orsaker till utvecklingen i områden med utbrett utanförskap” skriver regeringen dels att 

lågutbildade invandrares inkomster visserligen påverkas positivt om de har många kontakter inom 

”den egna etniska gruppen”.50 Samtidigt uppfattas utanförskapet i sig också påverka människor 

negativt inom dessa områden.  

Emellertid finns det också ett samband mellan socialbidragsberoende i ett bostadsområde och 
risken för bidragsberoende bland de som flyttar in i området. Risken för att en individ som 
flyttar in i ett område får socialbidrag ökar om många tidigare boende som tillhör samma 
etniska grupp är socialbidragstagare.51 

Dels beskrivs socialbidrag i termer av ”beroende” vilket i sig ger konnotationer till att 

socialbidragstagande är något som människor kan fast i och inte ta sig ur. Dels beskrivs 

bidragstagandet medföra att andra som flyttar in i områden med högt bidragstagande även 

”riskerar” att få socialbidrag. Tecknet ”riskerar” implicerar även att det ligger något negativt, 

närmast farligt, i att få bidrag. I skrivelsen kallar regeringen detta för ”nätverkseffekter” vilka 

anses bero på vilken typ av nätverk man har tillgång till. Brist på nätverk, eller brist på nätverk 

bestående av personer med jobb, kopplas till ökad ”risk” för socialbidragsberoende.52 Då 

utanförskapet beskrivs som redan ”utbrett” i de berörda områdena anses de på så vis ha en 

negativ effekt på dem som flyttar in eftersom ”bidragsberoendet” riskerar att utvecklas även hos 

dem. Utanförskapsområdena gestaltas sammanfattningsvis i termer av att ha en egen inre rörelse 

som leder till nytt utanförskap.  

    En liknande analys har Dahlstedt gjort av Folkpartiets integrationspolitik i inledningen av 

2000-talet. I ett kapitel i antologin Den bästa av världar? beskriver han hur en separation görs 

mellan vad han analyserar som ”utanförskapets kultur” och det omgivande samhället. 

                                                 
50 Skr. 2008/09:24, s. 26 
51 Ibid., s. 26 
52 Ibid., s. 26 
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Utanförskapet beskrivs som en nedåtgående spiral där utanförskapet inte bara blir en verkan utan 

även övergår till att vara orsak till utanförskapet självt.53 

     ”Områden med brett utanförskap” sätts, som vi har sett i de ovanstående citaten, i relation till 

tecken som ”hög arbetslöshet”, ”invandrartäta”, ”socialbidragsberoende” och ”låg 

utbildningsnivå” och artikulerar på sätt tillsammans föreställningen om utanförskapet i skrivelsen. 

De artikulerade problemen placeras i områdena inom vilka de riskerar att utveckla nytt 

utanförskap. Framställningen av problemen i dessa områden isoleras på så vis från samhället i 

övrigt. Det gestaltas även bland annat i detta citat. 

Integrationspolitiken bör bidra till hantering av de problem som uppstår då många människor i 
utanförskap samlas på ett geografiskt avgränsat område.54  

Problemen isoleras här till ”människor i utanförskap” som ”samlas” på ett ”geografiskt avgränsat 

område”. Utanförskapet placeras här dels som ett tillstånd hos människor, men också som ett 

problem när människor i utanförskap samlas på en plats som avgränsas från en yttre omgivning.  

    Att ”bryta utanförskapet” är som vi har sett regeringens övergripande prioritering inom 

integrationspolitiken.55 Utanförskapet beskrivs som dels ett individuellt tillstånd, dels en plats vari 

utanförskapet är förankrat och bidrar till att skapa nytt utanförskap. Genom att beskriva bland 

annat arbetslöshet, bidragartagande och låg utbildningsnivå som tecken för utanförskap placeras 

vad som i skrivelsen betraktas som problem just utanför samhället och hos vissa människor. 

Diskursteorins nodalpunkt kan beskrivas som ett privilegierat tecken vilket organiserar diskursen. 

Winter Jørgensen och Phillips beskriver denna som ett i sig ganska tomt tecken men som i 

diskursen får en tillfälligt bestämd betydelse.56 Tecknet ”utanförskap” kan förstås som ett 

privilegierat tecken framförallt då skrivelsens strategier för integrationen organiseras kring 

föreställningen om utanförskapet, som ett prioriterat område. Genom att utanförskapet i 

skrivelsen kopplas till tecken arbetslöshet, socialbidragstagande och låg utbildningsnivå skapas 

även, implicit, föreställningen om vad utanförskapet per definition är utanför. Winter Jørgensen 

och Phillips beskriver objektivitet som något som hänvisar ”(…) till den omvärld som vi tar 

förgiven, där vi har ’glömt’ att världen alltid konstitueras i makt och politik.”57 Det som tas 

förgivet behöver inte beskrivas och möjligen är det därför som vad utanförskapet är utanför, inte 

utrycks explicit i skrivelsen. Istället är det just i beskrivningarna av utanförskapet som bilden av 

”innanförskapet” framträder, i allt det som utanförskapet inte är. Eller omvänt kan utanförskapet 

tolkas som det samhället inte ”är”.  

    Laclau och Mouffe menar att totaliteten konstituerar sig själv genom att sätta ut gränser för sin 

egen formering och skära bort differenser. Genom att skära ut differenser konstrueras den sociala 

                                                 
53 Dahlstedt, (2008), s. 208 
54 Skr. 2008/09:24, s. 8 
55 Ibid., s. 6 
56 Winter Jørgensen & Phillips, s. 35 
57 Ibid., s. 45 
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formeringen.58 Lite förenklat tolkar jag dem så att det sociala behöver sätta upp gränser för sin 

egen konstruktion. Eftersom den inte är given eller har en egen fast essens skapas den genom att 

påvisa vad den inte ”är”. På ett liknande sätt skriver Winter Jørgensen och Phillips att ”samhället” 

inom diskursteorin inte betraktats som fullbordat. Det måste hela tiden konstrueras och 

struktureras. Genom att tala om samhället som en helhet försöker vi hela tiden avgränsa det från 

yttre gränser. Myten om ”samhället” impliceras således hela tiden i tal och andra handlingar som en 

given helhet.59 

    Föreställningen om samhället från vilket utanförskapet är utanför och utgör en gräns för, kan 

ses som en implicerad ”verklighet” i föreställningen om utanförskapet. En specifik bild av 

samhället fixeras alltså i skrivelsen, via definitionen av utanförskapet, till vilket regeringen söker 

tillskriva sitt innehåll. När gränserna för samhället upprättas genom att beskriva vad som ligger 

utanför det, skapas också implicit bilden av vad samhället ”innehåller”. När arbetslöshet beskrivs 

utanförskap upprättas en gräns för samhället och att arbeta placeras implicit på ”insidan”. Bilden 

av det harmoniska samhället skapas, menar jag, på detta sätt då problemen så som de formuleras i 

skrivelsen, med arbetslöshet, bidragstagande, dålig hälsa och boendestandard och så vidare, läggs 

utanför samhället. Genom att betrakta utanförskapet som rumsligt förankrat i ”områden med 

utbrett utanförskap” där utanförskapet bidrar till att producera nytt utanförskap frikopplas 

problem med arbetslöshet från samhället. ”Samhället” konstitueras på så sätt som en harmonisk 

helhet bortom problemen, det vill säga utanförskapet.   

    Det går att finna vissa likheter med föreställningen om utanförskapet i regeringens skrivelse 

och de diskurser om social exklusion som Levitas har studerat i Europa. Hon betraktar begreppet 

social exklusion i sig själv som mycket problematiskt då hon menar att det står för en uppdelning 

av samhället i en inkluderad och en exkluderad grupp. Fokus menar hon läggs på de exkluderade 

och, i hennes studie, fattiga, medan den privilegierade och inkluderade gruppen inte tas in i 

diskussionen om ojämlikheter i samhället. Exklusion menar hon betraktas som ett perifert 

problem istället för att betraktas som karateristiskt för samhället i sin helhet.60     

Mångfald och konflikt 

”Mångfald” eller ”det mångkulturella samhället” ser jag i materialet som ytterligare ett viktigt 

knuttecken i materialet. Detta privilegierade tecken står i relation till och organiseras kring 

föreställningen och myten om ett ordnat samhälle vilket jag ska tydliggöra här. 

    Ett av regeringens prioriterade områden för integrationspolitiken är ”(…) en gemensam 

värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.”61 Intressant är här till att börja 

med artikulationen ”tilltagande” som skapar relationen mellan ”samhälle” och ”mångfald”. 

Mångfald kan här förstås som något som växer och blir större. Citatet visar på en relation mellan 
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59 Winter Jørgensen & Phillips, s. 46f 
60 Levitas, s. 7 
61 Skr. 2008/09:24, s. 31 
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å ena sidan en växande mångfald och å andra sidan en strävan efter en gemensam värdegrund. 

För att vi ska förstå vilket innehåll ”mångfald” tillskrivs i skrivelsen måste vi titta på vilka tecken 

som knyts till begreppet. Regeringen bedömer situationen på följande sätt. 

Det svenska samhället präglas av en tilltagande mångfald i befolkningen av olika etniska och 
nationella bakgrunder, religioner, kulturuttryck och individuella livsval. Den ökade variationen 
av individuella eller grupprelaterade levnadsformer är resultatet av långvariga och starka 
drivkrafter. Migration, ekonomisk utveckling, globalisering och ökande kommunikations- och 
transportmöjligheter innebär alla att människor får större utrymme att fatta individuella val om 
livsstil. Samtidigt riskerar den att medföra konfliktsituationer i mötet mellan sinsemellan 
oförenliga individuella eller grupprelaterade värderingssystem, mål och ambitioner.62 

”Det svenska samhället” står här som grund för texten. Det behöver inte förklaras utan ligger 

som en objektiv realitet eller som självklar bas för resten av resonemanget. Mångfalden ”tilltar” 

vilket skapar en bild av något som växer ovanpå basen, ”det svenska samhället”. Mångfald 

kopplas till ”etnicitet”, ”nationalitet”, ”religion”, ”livsstil” och ”kultur” och beskrivs som 

”tilltagande” i och med globaliseringens olika dimensioner så som migration och 

kommunikationsmöjligheter. Beskrivningarna av mångfalden hänvisar i min tolkning som något 

som kommer utifrån, till det svenska samhället. Mångfaldens olika uttryck antas skapa ”konflikt” 

och därmed skapas också en uppdelning mellan å ena sidan en bild av något sorts ursprungligt, 

konfliktfritt samhälle till vilket å andra sidan mångfalden kommit och då skapar konfliktfulla 

möten. 

    Mot bakgrund av det svenska samhället anses ”den tilltagande mångfalden” kräva ett säkrande 

av ordningen. Regeringen skriver:  

Även om mångfalden i det stora hela är en positiv förändring i samhället, kommer inte alla 
uttryck för den att vara det. Möten mellan värderingssystem innebär också fler potentiella 
konfliktsituationer. Anpassning av offentliga verksamheter till denna mer komplexa miljö samt 
säkrandet av social sammanhållning i en befolkning som präglas av etnisk och religiös 
mångfald kommer att vara strategiska utmaningar för den offentliga sektorn under de 
kommande åren.63 

Sammanhanget ur vilket citatet är taget är en beskrivning av de förändringar som man i skrivelsen 

räknar med att integrationspolitiken ska verka i de närmaste åren. Texten tar avstamp i en positiv 

bild av mångfald som utvecklande, men går sedan över till att påvisa och fokusera på de problem 

som antas komma med den. Mångfalden antas medföra en ”mer komplex miljö” vilket innebär 

”utmaningar” för samhällets institutioner. Mångfalden beskrivs här som ett potentiellt hot mot en 

föreställd ordning då mångfalden ställs i relation till tecknet ”mer komplex miljö”. Det komplexa 

relateras sedan till ”säkrandet” av ”social sammanhållning”, vilket kan förstås som att den sociala 

sammanhållningen är något som bör hålla fast vid, vilket kräver åtgärder.   

    Bilden av samhället så som ursprungligt homogent och harmoniskt framträder alltså i min 

tolkning även i hur regeringen beskriver mångfald. Mångfalden för med sig komplexitet, 

potentiell konflikt och oförenligheter mellan vad de beskriver som olika ”värdesystem”. Att 

mångfalden beskrivs som ett föremål för hantering för att undvika oordning påvisar bilden av en 
                                                 
62 Skr. 2008/09:24, s. 59 
63 Ibid., s. 31 
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föreställd ordning bortom ”mångfalden”. Tecknet ”mångfald” organiserar integrationspolitiken 

då tecknet står mellan bilden av föreställd ordning och bilden av nuläget som oordnat eller 

potentiellt oordnat, och som föremål för hantering. Integrationspolitiken ordnas på så vis kring 

en föreställning om å ena sidan ordning och å andra sidan konflikt där integrationspolitikens 

uppgift är att ”säkra sammanhållningen”. 

    Enligt diskursteorin kan ”samhället” aldrig tillslutas helt utan är i sig ett försök att skapa 

entydighet.64 Beskrivningen av utanförskapet och mångfalden upprättats i min tolkning av 

skrivelsen som gränser för ”samhället” och organiserar det därmed som en (i alla fall som ett 

föreställt ursprung) harmonisk och homogen helhet bestående av sammanhållning.  

    Tesfahuney och Grip är mycket kritiska i sin analys av vad de kallar integrationstänkandet. De 

menar att integrationspolitiken i sina mål och prioriteringar fungerar som ett instrument för att 

skapa och reproducera föreställningen om en nationell identitet. De menar att integrationismens 

”vilja till lik-het”, att reducera skillnader mellan människor, även präglar integrationspolitiken i 

västerländska samhällen vilken sätter upp gränser för vad som tillåts och inte inom nationen, 

menar Tesfahuney och Grip.65   

    I min analys av hur skrivelsen behandlar ”mångfald” har jag främst sett hur gränser upprättas 

för ordning och oordning där mångfald ses som en potentiell källa till oordning. Mångfalden 

beskrivs som något som kommer till Sverige och samhället och på så sätt har jag tyckt mig se hur 

föreställningen om samhällets ”ursprungliga” ordning upprättas. Olika föreställningar om 

samhället, myten, medför olika kategoriseringar av människor och det är något jag ska beskriva 

vidare i kommande vansitt. 

Integrationspolitikens subjekt 

I detta kapitel ska jag fokusera på vem integrationspolitiken åsyftar med sin politik, vem eller vad 

som är föremål för integrationen. Min metodologiska och teoretiska utgångspunkt ligger i detta 

kapitel diskursteorins gruppbildning. Som Winter Jørgensen och Phillips skriver har gruppbildning 

en viktig relation till hur föreställningen om samhället organiseras. Olika bilder av samhället 

skapar olika kategoriseringar av grupper och omvänt.66 Bilden ”samhället” som den framställs i 

skrivelsen kan ur detta perspektiv alltså ses som en viktig bakgrund till hur olika grupperingar 

görs i integrationspolitiken. 

Den utanförstående ”invandraren” 

Integration som begrepp kan beskrivas som införlivande av något i ett större sammanhang, eller av 

en del till en helhet, en omvandling, menar Tesfahuney och Grip. Det kan härledas till bilden av 

samhället som en organism, som en helhet bestående av olika delar. Utifrån denna metafor ska de 
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olika delarna inkorporeras i den större helheten vari integrationen är denna process där det 

”främmande” ska införlivas i helheten.67  

    Utgångspunkten för integrationspolitiken, som regeringen beskriver den, är i utgångsläget 

något annorlunda. Tillvägagångssätten och strategierna beskrivs som generella och 

samhällsövergripande. Så här beskriver regeringen en av utgångspunkterna i integrationspolitiken. 

Strategin utgår från att integrationspolitikens mål i huvudsak ska uppnås genom generella 
insatser som riktar sig till hela befolkningen. Eventuella riktade insatser ska baseras på särskilda 
behov eller förutsättningar. Säråtgärder som riktas till invandrare som grupp ska inte 
förekomma efter den första tiden i Sverige.68 

”Generella insatser” som ska rikta sig till ”hela befolkningen” är den beskrivna strategin för 

integrationspolitiken. Att inte rikta sig direkt till ”invandrare” som grupp beskrivs som ett 

medvetet val. Här görs i min tolkningen ett försök att bryta ekvivalensen mellan ”integration” 

och ”invandrare” och istället skapa en koppling mellan ”integration” och ”hela befolkningen”. 

    Att integrationspolitiken tydligt tar avstånd från att rikta sin politik till ”invandrare” som grupp 

skulle delvis kunna tolkas som ett svar på den kritik som, enligt Tesfahuney och Grip, den 

tidigare invandrarpolitiken fick för att den ansågs medverka till att skapa stereotypa bilder av 

invandrare och bidra till en uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare”.69 Men det finns fler 

sätt att tolka detta på. 

    Att ”bryta utanförskapet” har en väsentlig plats i skrivelsen. Såhär beskriver regeringen vad 

man avser att uppnå.  

Regeringens övergripande prioritering under mandatperioden är att bryta utanförskapet. 
Ambitionen är att fler ska få ett arbete, fler företagare ska vilja skapa jobb, enskilda och 
familjer ska få mer makt över sin egen tillvaro och möjligheten att skaffa sig kunskap ska 
komma fler till del. Integrationen ska ses i detta sammanhang. Regeringens insatser för 
integration ska bidra till denna övergripande inriktning, men också säkerställa att den 
övergripande inriktningen mot utanförskap bidrar till bättre integration i Sverige.70 

Att ”bryta utanförskapet” presenteras, som jag även tidigare visat, som det mest väsentliga för 

regeringen. Som ett led i detta presenteras ambitionen att fler ska få ”arbete”, att människor ska 

få mer ”makt” i sitt liv och ökade möjligheter till ”kunskap”. Dessa knuttecken ställs i kontrast till 

utanförskapet och kan på så vis tolkas som utanförskapets motsattas. I citatet görs en åtskillnad 

mellan just att bryta utanförskapet och att integrera. Inriktningen mot utanförskap ska dock bidra 

till bättre integration. Det finns en tät kopplingen mellan de två tecknen som uttrycks i slutet av 

citatet. Att bryta utanförskapet beskrivs alltså inte som samma sak som integration, men däremot 

som vägen till bättre integration.  

    Vi kan sluta oss till att strategierna enligt regeringen ska rikta sig till hela samhället i strävan att 

skapa fler arbeten. Subjektet inom integrationspolitiken framstår dock inte som hela Sveriges 

befolkning när vi börjar titta närmare på politiken. Så som det uttrycks i skrivelsen är det 
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”utanförskapet” som är i fokus för åtgärderna. Att strategierna ska vara generella för att motverka 

utanförskapet kan kopplas till det innehåll som utanförskapet tillskrivs med framförallt ett 

tillstånd av arbetslöshet och bidragstagande. Att skapa fler arbeten, vilket antas komma arbetslösa 

till del generellt sett71 härleds som lösningen på ”integrationsproblemen”, vilket vi ska se här. 

Huvudinriktningen i regeringens arbete under mandatperioden är att bryta utanförskapet, 
bland annat genom ökat utbud och efterfrågan på arbetskraft. Arbete är inte detsamma som 
integration, men en stor del av de så kallade integrationsproblemen kan lösas genom arbete 
och egna inkomster. Egna inkomster och det sammanhang som arbete ger har starka samband 
med boendestandard, fysisk och psykisk hälsa, demokratisk delaktighet och tillgång till kultur- 
och fritidsaktiviteter.72 

Att bryta utanförskapet leder till bättre integration, skriver regeringen i citatet ovan. Samtidigt 

beskrivs de som tätt sammankopplade med varandra. ”Egna inkomster” och ”arbete” beskrivs 

som ”nyckelfaktorer” för att lösa ”integrationsproblemen”. Här skapas en ekvivalenskedja mellan 

framförallt ”arbete” och ”integration”. Integrationsproblemen kopplas till boendestandard, fysisk 

och psykisk hälsa, demokratisk delaktighet och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter och som 

”problem” betraktat kan man alltså tolka problemen som brist på ovanstående. Målet kan 

sammanfattas med tecknen fler i arbete, fler med högre utbildning och färre bidragstagare, vilket 

anses medföra en lösning på ”integrationsproblemen” i form av bättre boendestandard, bra fysisk 

och psykisk hälsa, demokratisk delaktighet och bra tillgång till kultur- och fritidsverksamheter. 

Utgångsläget för integrationspolitiken kan i min tolkning ses som en språklig förflyttning från att 

fokusera på ”invandrare” till att fokusera på ”utanförskapet” i form av arbetslöshet. 

    I regeringens retorik ska integrationspolitikens strategier rikta sig till hela samhället och alltså 

inte till invandrare ”som grupp”.73 Istället är det utanförskapets olika dimensioner som är föremål 

för strategierna. Samtidigt gör regeringen en tät koppling mellan utanförskap och ”invandrare” 

eller ”utrikes födda”. Tidigt i skrivelsen skapas, genom redovisning av statistik, en uppdelning 

mellan ”utrikes födda”/”invandrare” och ”inrikes födda”/”svenskar”. Under rubriken ”Nuläget” 

görs en analys av den statistik som tagits fram i olika rapporter och utredningar kring bland annat 

arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa. Genomgående görs analysen genom en jämförelse 

mellan de två kategorierna och ”utlandsfödda” och ”invandrare” presenteras som 

överrepresenterade inom utanförskapet.74  

Liksom på arbetsmarknaden, finns betydande skillnader också i utbildningsresultat mellan 
elever med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Elever med utländsk bakgrund når i 
genomsnitt sämre studieresultat än elever med svensk bakgrund i grundskolan.75  

Även citatet är taget ur kapitlet ”Nuläget” och påvisar den uppdelningen som görs mellan 

”utländskbakgrund” och ”svensk bakgrund”. Skillnaderna i statistiken mellan ”inrikes födda” och 
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”utrikes födda” förklaras allt som oftast i skrivelsen med ”skillnader i socioekonomisk bakgrund”. 

Ett exempel är:  

Skillnader mellan elever med och utan utländsk bakgrund kan i huvudsak förklaras med 
genomsnittliga skillnader i elevernas socioekonomiska bakgrund.76  

Trots att socioekonomisk bakgrund här används som den främsta förklaringen görs ändå en 

uppdelning mellan bakgrunder. Att regeringen återkommande förklarar skillnaderna på detta sätt 

förminskar dock inte betydelsen av denna uppdelning. Den hänvisar trots allt till en föreställning 

om att bakgrunden i sig är en faktor av betydelse att göra skillnad emellan.   

    Å ena sidan ska integrationspolitikens strategier alltså inte specifikt rikta sig till invandrare utan 

till hela samhället för att motverka utanförskapet. Å andra sidan beskrivs ”utlandsfödda” och 

”invandrare” som överrepresenterade i utanförskapet.  Att välja att inte fokusera på ”invandrare” 

i integrationen utan på ”utanförskapet” innebär således i praktiken inte någon större skillnad då, 

trots att strategierna är generella, regeringen i skrivelsen trots allt gör en uppdelning mellan 

grupperna i skrivelsen.    

    Winter Jørgensen och Phillips beskriver diskursteorins begrepp gruppbildning som en 

reducering av andra möjliga identiteter. I olika sammanhang framställs vissa identiteter som 

speciellt relevanta medan andra utesluts ur framställningen. Att människor möjligen identifierar 

sig själva på andra eller många fler sätt än det som i den givna kategoriseringen framhävs utesluts 

i den given situation.77 Skrivelsen bidrar genom sitt sätt kategorisera ”inrikes födda” och ”utrikes 

födda”, till ytterligare stereotypifieringar och bygger vidare på gamla gruppbildningar som 

reducerar människors identiteter till, i det här fallet, ”utlands födda”. Visserligen skriver 

regeringen ofta att ”utrikes födda” inte är en ”homogen grupp”78, men den retoriken gör inte den 

generaliserande uppdelningen mellan grupperna mindre tydlig. Trots denna förklaring används 

uppdelningen som om den vore given. Genom att genomgående i sin beskrivning av den samtida 

situationen ta utgångspunkt i dessa kategorier skapas trots allt en uppdelning mellan grupperna 

och problemen läggs framförallt i utanförskapet. Genom att tala om ett utanförskap vilket 

implicit förbehålls ”utrikes födda” och ”invandrare” konstrueras en uppdelning av samhället där 

problemen förankras i vissa områden och hos vissa människor, vilket således blir 

”utanförskapsområden” och ”utrikes födda”.   

    Integrationspolitikens allmänhållna inriktning med fokus inte på ”invandrarna” utan på 

”utanförskapet” kan också betraktas som en språklig, men egentligen verkningslös förflyttning av 

begreppen. Som jag tidigare påpekat har myten inom diskursteorin en stark koppling till hur 

människor delas in i grupper. Hur gränserna för utanförskapet definieras kan reducera andra 

möjligheter att kategorisera och forma verkligheten.79 Vad som betraktas som samhället och 

utanför det, skulle kunna se annorlunda ut precis som konstruktionen av grupper. Inom 
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diskursteorin betraktas olika aktörers möjligheter att inta olika subjektspositioner, exempelvis 

identiteter, begränsade av hur samhället är ordnat och hur olika grupper kategoriseras, exempelvis 

i kön eller etnicitet. Winter Jørgensen och Phillips påpekar här att hur människor kategoriseras 

påverkar deras handlingsmöjligheter.80 Vad som läggs i kategorin utanförskap och vem som anses 

befinna sig i utanförskapet har således konsekvenser för hur ”de utanförstående” kan agera.  

     Föreställningen om vad ”samhället” är skapar också föreställningar om vilka som tillhör och 

vilka som inte tillhör. När att ha ett arbete per definition är att vara i samhället förflyttas den 

arbetslösa utanför, så som avvikande från samhällets föreställda ordning, till utanförskapets 

oordning. Genom att skapa grupperingar, baserade på innanför och utanför, organiserat kring 

framförallt arbete, skapas även skillnad. Det kan få konsekvenser för de människor som grupperas 

genom organiseringen och således hur integrationspolitiken organiseras. Människor organiseras 

som avvikande i ett utanförskap och blir därmed föremål för integrationens strategier. På vilket 

sätt myten och gruppbildning kan få konsekvenser i detta sammanhang ska jag nu titta närmare 

på i det kommande kapitlet.  

Vägen in 

I de tidigare avsnitten har vi sett hur beskrivningarna av ”utanförskap” och ”mångfald” upprättar 

gränser för samhället och konstruerar en uppdelning mellan föreställningen om ett harmoniskt 

och homogent samhälle och utanförskapet och mångfalden som samhällets kontrast och hot. Att 

skapa fler arbeten för att ”bryta utanförskapet” är integrationspolitikens huvudprioritering. Trots 

att strategierna ska vara generella konstrueras kategorierna ”utlandsfödda” och ”invandrare” vilka 

förklaras som överrepresenterade i utanförskapet och i förhållande till ”inrikes födda”. 

Sammantaget skapas bilden av ”samhället”, vilket utanförskapet organiseras som utanför, som all 

den ordning som utanförskapet avviker från. Med utgångspunkt i de tidigare kapitlen ska jag i 

detta kapitel fokusera på vad jag vill kalla ”vägen in”, vilket kan förstås som det sätt på vilket 

integrationspolitiken i skrivelsen söker skapa ordning.  Som Winter Jørgensen och Phillips skriver 

är den diskursteoretiska analysens huvudsakliga uppgift att titta på vilka sociala konsekvenser 

olika organiseringar och föreställningar av verkligheten får eller kan få.81 I min analys har jag även 

sett hur föreställningen om samhället och utanförskapet skapar och organiserar även människors 

positioner. Detta får konsekvenser för vilken väg de utanförstående ”måste” gå för att inkluderas 

i samhället. Just styrningen av vägen bort från utanförskapet är föremål för detta kapitel.  

    Min teoretiska och metodologiska utgångspunkt i detta kapitel är främst diskutsteorins 

hegemoniska interventioner. Det kan förstås som de artikulationer som i ett antagonistiskt fällt, i 

konflikt med andra föreställningar och diskurser, försöker bryta konflikten och upprätta 

objektivitet. En hegemonisk intervention har lyckats om bara en diskurs dominerar inom ett 

diskursivt fält, konstaterar Winter Jørgensen och Phillips.82 Jag kan i denna uppsats inte svara för 
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om interventionerna ”lyckats”. Jag är mer intresserad av hur interventionen görs. Här handlar det 

om en aktörs, alliansregeringens, organisering av integrationspolitiken. Det innebär att jag inte kan 

analysera hur denna organisering står i antagonistiskt förhållande till andra organiseringar. Jag 

menar dock att det trots detta är möjligt att titta på hur alliansregeringen i materialet söker uppnå 

objektivitet med och genom sin organisering av integrationspolitiken.  

Vägen in genom arbete 

Integrationspolitikens främsta prioritering är att ”bryta” utanförskapet, vilket vidare beskrivs som 

vägen för att motverka ”integrationsproblemen”.83 Regeringen skriver under rubriken ”Fler i 

arbete och fler företagare”: 

Arbete är inte detsamma som integration, men en stor del av de så kallade 
integrationsproblemen kan lösas genom arbete och egna inkomster. Egna inkomster och det 
sammanhang som arbete ger har starka samband med boendestandard, fysisk och psykisk 
hälsa, demokratisk delaktighet och tillgång till kultur- och fritidsverksamheter.84  

Vägen bort från ”dålig boendestandard”, ”fysisk och psykisk ohälsa”, ”låg demokratisk 

delaktighet” och ”bristande tillgång till kultur- och fritidsverksamheter” artikuleras här främst 

som ”arbete” och ”egna inkomster”. Mellan arbete och ”integrationsproblemen” ligger starka 

artikulationer som ”kan lösas” och ”starka samband”. Regeringen lägger här sin definition till vad 

som är integrationsproblemen och beskriver därmed vad vägen bort från problemen ”är”. De 

utesluter andra möjliga vägar och lyfter fram arbete och egna inkomster som de starkaste. Genom 

detta grundläggs hur vägen in i samhället enligt dem ska förstås.              

Det som kan framstå som ’integrationsproblem’ på olika områden är alltså ofta en följd av 
problem på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.85  

Här lägger regeringen fram en beskrivning på ”integrationsproblemen” som främst kopplade till 

arbetsmarknaden och utbildningssystemet. De försvagar tecknet ”integrationsproblem” genom 

artikulationen ”framstå” som integrationsproblem och förklaras således som något som 

egentligen är ett resultat av problem på arbetsmarknaden och utbildningssystemet. På så sätt 

styrker regeringen retoriskt sin bild om var problemet egentligen finns. Fokus är alltså just arbete 

och utbildning och det är utifrån de premisserna som vägen in i samhället definieras. 

    Liknande den analys som jag gör av alliansregeringens fokus på arbete som vägen in i samhället 

och bort från utanförskapet, så menar Schierup att arbetslinjen inom EU allt mer betraktas som 

en universallösning på många sociala problem.86 Den svenska regeringen är alltså inte ensam om 

att fokusera på arbete inom integrationspolitiken. En av de diskurser som Levitas urskiljer kring 

social exklusion i Europa generellt kallar hon för SID - Social Integrationist Discourse. Inom denna 

diskurs ser hon en avsmalning av social exkludering vilket främst fokuserar på avlönat arbete som 
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vägen till inkludering respektive exkludering. Det som ganska smalt betraktas som avgörande är 

inom SID avlönat arbete, oavsett lön eller villkor.87  

    Det finns också ett betydande fokus på individens ansvar att förändra sin situation i 

regeringens skrivelse. 

Individens kapacitet och egna ansvar bör betonas. Individerna bör ha incitamentet att söka och 
ta ett arbete samt att delta i språkundervisning och andra utbildningar eller stödinsatser som 
erbjuds. En utgångspunkt är att det bör löna sig för individen att söka sig till bostadsorter med 
god arbetsmarknad eller förutsättningar att erbjuda annan relevant introduktion för att 
påskynda ett snabbt arbetsmarknadsinträde.88  

Citatet är taget ur det kapitel i skrivelsen där bedömningar av hur systemet för mottagande och 

introduktion av nyanlända ska se ut. Det visar tydligt på hur krav och styrning är del av 

integrationspolitiskens strategier. Individens roll är i citatet central och artikuleras genom tecken 

”kapacitet” och ”egna ansvar” vilka ska ”betonas”. ”Incitament” är ett centralt tecken i skrivelsen 

beskrivningar av strategierna för integrationen. Hur ”incitament” ska förstås tenderar dock att 

vara otydligt i skrivelsen men i citatet kopplas det till att det ”bör löna sig” för individen att på 

olika sätt vidta åtgärder som ”påskyndar” arbetsmarknadsinträde. Här läggs ett stort ansvar på 

den ”nyanlända” att söka upp och framförallt anpassa sig till arbetsmarknaden och flytta dit 

förutsättningarna för arbete är bäst.  

    Tecknet ”incitament” sätts ofta i skrivelsen i relation till att flytta, att ta ett jobb, att utbilda sig 

och att snabbt gå igenom sfi (svenska för invandrare). I början av kapitlet ”Bättre språkkunskaper 

och förbättrade utbildningsmöjligheter för vuxna” står följande:  

Nyanlända invandrare bör ges incitamentet att snabbt lära sig svenska och ta ett arbete.89  

Några rader ner konkretiseras vad regeringen lägger i tecknet ”incitament”.  

Många nyanländas arbetsmarknadsinträde försenas eller avbryts på grund av bristande 
språkkunskaper för att sfi inte fullföljts av olika skäl. Regeringen överväger att tillsätta en 
utredning som ska se över möjligheterna att bedriva sfi -studier endast inom en begränsad 
sammanhängande tid.90  

Två stycken ner står:  

Regeringen har redan tidigare aviserat en prestationsbaserad bonus för nyanlända invandrare 
som klarar sfi-studier inom en viss tid. Detta ger en tydlig signal att språket är viktigt och ökar 
incitamenten för deltagarna att snabbare lära sig svenska.91  

”Incitament” kan kopplas till att sätta upp villkor, ställa krav och skynda på då det länkas samman 

med ”begränsad tid”, ”snabbare lära sig svenska”, ”tydlig signal” och ”prestationsbaserad bonus”. 

Nyanlända invandrare antas snabbare komma in på arbetsmarknaden genom att begränsa tiden 
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för sfi –studier, införa en prestationsbaserad bonus och ge tydliga signaler om att språket är 

viktigt.  

    I regeringens sätt att beskriva hur fler ska börja arbeta är styrningen tydlig, men pekar också ut 

var den så kallade arbetslinjen ska förtydligas. 

Sammantaget innebär insatserna en kraftfull satsning för att förtydliga och förstärka 
arbetslinjen för nyanlända invandrare och ge individanpassat stöd.92 

”Arbetslinjen” sätt här i samband med ”kraftfull satsning”, ”förtydliga” och ”förstärka” vilket 

skapar en bild av att det finns ett stort behov av att göra tydligt för ”nyanlända invandrare” att 

arbete är centralt. Jag menar också att det i citatet går att se hur en skillnad upprättas då 

arbetslinjen beskrivs som något som behövs förtydligas just i samband med ”nyanlända”.  

    Genom den språkliga konstruktionen av ”utanförskapet” definieras även det icke-

eftersträvansvärda. Samtidigt som detta utanförskap innehållsmässigt fylls definieras också vägen 

in eller vägen bort från utanförskapet. Genom att koppla samman boendestandard, fysisk och 

psykisk hälsa, demokratisk delaktighet och tillgång till kultur- och fritidsverksamheter med arbete 

och just egna inkomster villkoras vägen till dessa som andra perspektiv skulle kunna betraktas som 

medborgerliga rättigheter. I relation till utanförskapet definieras det som så att säga ligger 

innanför, i samhället, som det eftersträvansvärda. Vägen dit villkoras genom att sätta upp tydliga 

riktlinjer om vad som ska göras för att tillgå de möjligheter som kommer med ett arbete, i 

samhället. Ansvaret läggs till stor del på individen som snabbare ska gå igenom 

introduktionssystemen för att få ett arbete. Genom att definiera utanförskap kan innanförskapet 

villkoras och att ställa krav kan därmed legitimeras som en ”god gärning” då 

”integrationsproblemen” anses upplösas via arbete och egna inkomster.  

    Dahlstedt har sett en liknande retorik i sin analys av Folkpartiets integrationspolitik i 

inledningen av 2000-talet där bland annat en av de stora frågorna var krav på språktest för alla 

”invandrare” som ansöker om svenskt medborgarskap. Att ställa krav, menar Dahlstedt, beskrivs 

som det enda möjliga sättet att bryta utanförskapet eftersom det bara ansågs kunna göras av de 

som befinner sig i utanförskapet. Han menar att förslaget om språktest innebär en medveten 

förskjutning inom den folkpartistiska integrationspolitiken där man ansåg det ”nödvändigt” att 

flytta fokus från rättigheter till skyldigheter inom integrationen.93 Dahlstedt beskriver även i 

Aktiveringens politik hur talet om utanförskap i EU –politiskt sammanhang allt mer kretsar kring 

moralisk anpassning och arbetsplikt.94 

    Vidare är det möjligt att se en koppling till Schierup där han menar att EU:s integrationspolitik 

medför en urholkning av välfärden. Omfördelning betraktas allt mindre som en 

samhällsangelägenhet. Denna politik medför att det blir allt mindre legitimt att vara utan 
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lönearbete. Schierup har även sett att utestängning, som han kallar det, och fattigdom tenderar att 

allt mer förstås som individens bristande moral.95   

    Genom att hela tiden organisera samhälle, utanförskap och ”vägen in” kring arbete och egna 

inkomster och det som den enda möjliga vägen, försöker regeringen upprätta ett sätt att förstå 

och göra integration. Den utesluter andra alternativa sätt att förstå vägen mot till exempel bra 

boendestandard, god hälsa och demokratisk delaktighet och påvisar vad som, enligt dem, ska 

göras och på vilket sätt. En hegemonisk intervention ska enligt Winter Jørgensen och Phillips ses 

som en artikulation som med kraft försöker undergräva andra diskurser. Kraft, menar de, är själva 

undertryckandet av andra möjligheter.96 Genom att organisera integrationspolitiken så att 

alternativa sätt att förstå samhället utesluts kan utanförskapet och vägen bort från det framstå 

som en ”naturlig” följd. Genom att binda samman utanförskap, arbetslöshet och, till exempel, 

dåligt boende, kan således arbete förstås som den enda vägen in i samhället. Integrationspolitiken 

så som den framställs i skrivelsen visar en väg att gå eftersom målet redan är utsatt och tillsynes 

objektivt. Andra mål och andra vägar är uteslutna ur hela organiseringen av politiken.  

Att motverka diskriminering  

I samband med arbete som vägen bort från utanförskap är frågan om diskriminering relevant. Att 

motverka diskriminering beskrivs som ett av målen för integrationspolitiken. Problemet med 

diskrimineringen identifieras främst på bostads och arbetsmarkanden, men har en marginell roll 

bland strategierna i skrivelsen. Det kan förstås utifrån att diskrimineringens problem läggs på 

individnivå. Under rubriken ”En effektiv bekämpning av diskriminering” skriver regeringen: 

Lagstiftning och andra instrument ska ge starka incitament att inte diskriminera. Särskilt 
diskrimineringen på arbetsmarkanden ska uppmärksammas och det ska kosta att diskriminera. 
Diskriminerande rekryteringsbeteenden behöver förändras. Det förutsätter att arbetsgivaren 
har kunskap om diskrimineringslagstiftningen och arbetar för att förebygga diskriminering.         
Tillsynsarbetet hos den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen ska få genomslag så 
att fler personer känner till och kan tillvarata sina rättigheter och så att fler arbetsgivare 
undviker diskriminerande beteenden.97 

”Diskriminerande rekryteringsbeteende” ska förändras vilket kopplas till ”kunskap” om 

diskrimineringslagstiftningen och att ”arbeta” för att förebygga diskriminering. Här tillskrivs 

individen, arbetsgivaren eller rekryteraren, ansvaret. Vidare kopplas motverkande av 

diskriminering till brist på ”kunskap”. Fler personer ska också ”känna till” och ”tillvarata” sina 

”rättigheter” så att arbetsgivare ska ”undvika” att diskriminera. ”Lagstiftning” ska också ge 

”incitament” att inte diskriminera. Strategierna organiseras mot diskriminering just kring individer 

och kunskap. Problemen med diskriminering läggs här hos den som diskriminerar, här 

arbetsgivaren, men ansvaret för att motverka diskriminering placeras även hos den 

diskriminerade. Den som diskrimineras ska uppmärksammas om sina rättigheter och har därmed 

ansvar för att ”utöva” dem gentemot den som diskriminerar. Diskriminerande beteende antas 
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kunna ”undvikas” om bara tillräcklig information ges till båda parter. Dessutom ska lagstiftning 

och straff göra att individer väljer att inte diskriminera. Det påvisar att problemen med 

diskriminering ses som något individuellt och framförallt som ett avvikande beteende som kan 

frikopplas från samhället i sin helhet.   

    Förklaringen om okunskap visar sig även i detta citat som är taget ur avsnittet ”Efterfrågan på 

arbetskraft”. 

Med statistisk diskriminering avses diskriminering som grundar sig i bristfällig information eller 
svårigheter att skaffa sig en korrekt bild av den enskilde individens produktivitet, t.ex. att 
arbetsgivare tenderar att anställa personer vars kompetens är lätt att bedöma.98 

Brist på ”information” eller ”svårigheter i att skaffa sig en korrekt bild” av personers kompetens 

beskrivs här som en anledning till diskriminering på arbetsmarkanden. Stycket som citatet är taget 

ur beskriver diskriminering av arbetssökande personer med ”utländsk bakgrund” och/eller 

utländsk examen. Diskrimineringen beskrivs här som ett närmast naturligt misstag, som en följd 

av informationsbrist. Samtidigt försvinner en diskussion om hur och på vad rekryteraren bygger 

sina preferenser. Till exempel vad det är som gör att hon eller han föredrar det tillsynes kända 

och i så fall vad det är.   

    Diskriminering beskrivs som ett stort problem, men på vilket sätt samhället är ordnat bortses i 

resonemanget och problemet reduceras till handlingar och beteenden hos individer. Här 

undertrycks möjligen ett strukturellt perspektivet på diskriminering. 

    Johnsson menar i kontrast till regeringens, så som jag tolkat skrivelsen, perspektiv på 

diskriminering att statistiken idag påvisar att institutionell diskriminering av främst icke-

europeiska invandrare i de skandinaviska länderna är ett faktum. Hans tolkning av den höga 

arbetslösheten bland invandrare är just att diskrimineringen är institutionell. Liknande min analys 

av alliansregeringens integrationspolitik, menar Johnsson, att diskriminering och rasism ses av 

politiker just som ett från samhället avvikande beteende. Diskriminering förkastas och fördöms 

visserligen offentligt, men döljer då samtidigt den institutionella rasismen som han menar ligger 

till grund för den utbredda diskrimineringen på arbetsmarknaden. I Johnssons perspektiv ligger 

rasismen inbygg i den moderna nationens behov av att reglera sin befolkning.99 Det är en 

utestängning baserad på en föreställning om att alla måste vara utbytbara, likriktade, för att kunna 

betraktas som värdefulla i det globala systemet, menar han. Sorteringen görs efter inbillade 

”universella” värden igenom vilka människor tillskrivs olika identiteter, som till exempel 

”kvarlevor av patriarkala samhällen”.100  

    Att få bort diskrimineringen som en väg för ”invandrare” att komma in på arbetsmarknaden 

läggs på individer att ta ansvar för. Diskrimineringen placeras även den utanför samhället som 

helhet och betraktas som ett avvikande beteende i ett annars välinformerat samhälle. 
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Föreställningen utgår från bilden av, eller myten om, det ordnade samhället och att placera 

problemen hos individer kan förstås som ett upprätthållande av denna bild.  

Gemensam värdegrund för sammanhållning 

Som jag beskrivit under avsnittet ”Mångfald och konflikt” räknar regeringen med att mångfalden 

ökar den närmaste tiden och med den även konfliktsituationerna. På flera sätt uttrycker 

regeringen en föreställning om ett potentiellt hot mot samhällets sammanhållning vilket beskrivs 

som föremål för hantering. Under rubriken ”Boende och trygghet” skriver regeringen: 

Om en individ inte kan förvänta sig någon större avkastning på utbildning, arbete eller annan 
kompetensutveckling, kan det också te sig mer attraktivt att istället satsa på social gemenskap 
med andra i liknande situation. Därvid kan motsättningar uppstå mellan att investera i 
humankapital och att bygga socialt kapital. Mekanismerna kan i högre utsträckning drabba 
individer i utsatta minoritetsgrupper, och riskerar i förlängningen att ta sig uttryck i form av 
bl.a. resignation, självvald isolering från samhället, gängkriminalitet, ”bidragsmentalitet” och 
eventuellt politisk radikalisering. 101 

I citatet kan vi se hur negativ respons på utbildning och arbete här kopplas till en uppgivenhet 

som i sin tur kopplas till att bygga ”socialt kapital” istället för ”humankapital”. Denna 

uppgivenhet och ”sociala gemenskap” beskrivs som ett hot mot samhället. Att vända ryggen mot 

samhället, ”gängkriminalitet”, ”bidragsmentalitet” och ”politisk radikalisering” kan förstås som 

föreställningen om utanförskapets följder, en social gemenskap som inte vänder sig ”in” mot 

samhället utan utmanar det.  

    ”Konflikter” beskrivs på flera ställen i skrivelsen som ett hot mot samhällets sammanhållning. 

Under rubriken ”Ökad mångfald” skriver regeringen: 

Möten mellan olika värderingssystem innebär också fler potentiella konfliktsituationer.102 

Även om regeringen ser flera positiva inslag med mångfalden så som ökade möjligheter för 

minoritetsgrupper att skapa egna institutioner103 så ligger fokus i skrivelsen på det möjliga 

konfliktfulla ”möte” mellan vad de beskriver som ”värderingssystem”. Vilka dessa skulle vara och 

hur konflikten uppstår utelämnas ur beskrivningarna.  

    Dahlstedt pekar i sin studie på hur en rädsla för terrorism och en föreställning om ett hot mot 

demokratin blir allt vanligare. Föreställningen och känslan av detta förestående hot har på politisk 

nivå lett till en allt tydligare strävan efter att skapa samförstånd för att motverka potentiella 

konflikter.104  

    Som jag tidigare visat, men som även är relevant att ta upp här, ställs i regeringens skrivelse, 

”konflikterna” i antagonistiskt förhållande till ”sammanhållning” i samhället. Det är dock inte 

bara mångfalden i sig själv som beskrivs som ett hot utan även rasismen och utanförskapet. 
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Rasism och främlingsfientlighet genererar samhällsskadliga konflikter samt är ett hot mot 
demokratins grundvalar och ska därför motverkas. Sammanhållningen i samhället behöver 
också stärkas och utanförskapet brytas.105 

”Rasism” och ”främlingsfientlighet” beskrivs som ett hot mot ”demokratin” och ”samhället” 

medan ”utanförskapet” ställs i relation till ”sammanhållning”. Här görs en uppdelning mellan två 

dimensioner där samhället, sammanhållningen och demokratin ställs i antagonistiskt förhållande 

till utanförskap och rasism. Föreställningen att samhället skadas av konflikter som kommer med 

rasism och främlingsfientlighet tolkar jag som återigen en artikulering av samhället som ordnat 

och homogent. Sammanhållningen beskrivs som en lösning på de potentiella hoten vilket kan ses 

ett försök att upprätthålla föreställning om ordningen. 

    Under kapitlet ”En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande 

mångfald” skriver regeringen: 

Statens ansvar för de mänskliga rättigheterna och demokratin innebär att staten också ofta får 
ett ansvar för problem och konflikter mellan individer. Integrationspolitiken bör bidra till att 
förebygga och hantera dessa konflikter. En utgångspunkt för regeringens arbete på området är 
att respekten för grundläggande värden såsom de mänskliga rättigheterna, det demokratiska 
styrelseskicket och jämställdheten mellan kvinnor och män upprätthålls och förstärks.106  

Regeringen sätter här ”staten” som ansvarig för ”mänskliga rättigheter” och ”demokrati”. Hotet 

mot dessa beskrivs i form av ”konflikt mellan individer”. I citatet ställs här ”konflikt” i 

motsatsförhållande till ”mänskliga rättigheter”, ”demokrati” och ”jämställdhet”. Dessa tecken 

presenteras här som obestridliga värden genom artikulationen ”grundläggande värden”, men även 

genom att regeringens utgångspunkt är att ”respekten” för dem ska ”stärkas”. Tecken mänskliga 

rättigheter, demokrati och jämställdhet ordnas som om de vore tecken med fast innehåll, med en 

given auktoritet och som utmanande.  

    Regeringens strategi för att nå ”social sammanhållning” är dialog om demokrati och mänskliga 

rättigheter. Regeringen skriver:  

Genom att stärka människors relation till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter stärks 
sammanhållningen och den gemensamma värdegrunden. En metod för att stärka 
sammanhållningen är dialog i syfte att tillsammans med andra reflektera över grundläggande 
värdefrågor.107  

”Sammanhållning” och ”gemensam värdegrund” binds här samman med ”dialog”, ”demokrati” 

och ”mänskliga rättigheter”.  Regeringen ringar här in vilka värden som är önskvärda och 

utesluter andra möjliga värden för sammanhållning och gemensam värdegrund. Demokrati och 

mänskliga rättigheter presenteras på så sätt även som självklara värden då de sätts i samband med 

”grundläggande värden”. Tecknet ”stärka” i sammanhanget av människors relation till demokrati 

och mänskliga rättigheter implicerar också att regeringen anser att människors relation till dessa 

värden är svagare än önskat.  

                                                 
105 Skr. 2008/09:24, s. 59 
106 Ibid., s. 59 
107 Ibid., s. 59 
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    Det är här möjligt att se hur regeringen försöker upplösa antagonism och upprätta myten om 

samhället i form av ordning och sammanhållning. Genom att presentera demokrati och 

mänskliga rättigheter som värden med självklart innehåll, som grundläggande värden, undertrycks 

alternativa organiseringar av samhället. Utifrån detta specificeras också vägen till sammanhållning 

vilken kan förstås som ”stärkt relation” till demokrati och mänskliga rättigheter och som 

”dialog”.  

Boende i Sverige, oavsett bakgrund, ska ges möjlighet att delta i en dialog för vår gemensamma 
värdegrund. Dialogen utgår från frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet är att 
invånarna i Sverige ska bilda sig såväl en tydligare uppfattning om som en relation till 
värdegrundsfrågor utgående från demokrati och mänskliga rättigheter. (---) Dialogen är också 
ett verktyg som kan omfatta alla och bidra till ökad förståelse för varför den egna åsikten inte 
får leda till handlingar som inkräktar på andras rätt att välja själv.108   

Även detta citat är taget ur kapitlet ”En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en 

tilltagande mångfald”. ”Vår gemensamma värdegrund” binds här samman med ”demokrati” och 

”mänskliga rättigheter”, vilket återigen upprättar bilden av vad ”den gemensamma värdegrunden” 

ska innehålla. Tecknet ”vår” refererar också till en föreställning om en gemenskap som kopplas 

till ”boende i Sverige”. En gemensam värdegrund ställs i relation till handlingar som kan inkräkta 

på ”andras rätt att välja själv”. Samtidigt ställer regeringen här upp villkoren för inom vilka ramar 

människor har den friheten. Även i detta citat är det möjligt att se hur demokrati och mänskliga 

rättigheter organiseras som obestridliga värden, som objektivt. Objektivitet kan inom diskursteorin 

enligt Winter Jørgensen och Phillips förstås som diskurser eller föreställningar där det politiska 

eller konflikten på vägen mot objektiviteten så att säga glömts bort och därför upplevs som något 

självklart och obestridligt.109 

    Värdegrundsdialogen kan förstås som en hegemonisk intervention där alternativa värden 

utesluts ur dialogen, men också alternativa vägar att upprätta ”samhället” på. Demokrati och 

mänskliga rättigheter upprättas som självklara och möjliga värdena. Målet, att uppnå en 

gemensam värdegrund kan förstås som ett försök att skapa en viss ordning och grund för 

människors värderingar och handlingar. Strategin att skapa en gemensam värdegrund kan ses som 

en strävan för att upprätthålla myten om samhället som homogent och ordnat. 

Integrationspolitikens strategier ordnas kring föreställning om samhället och söker ”integrera” 

människor i denna bild.    

Avslutning – Integrationens paradox 

Integrationspolitiken så som den organiseras i skrivelsen ska troligen inte se som en isolerad ö. 

Den organisering och de föreställningar som jag redogjort för här ska snarare förstås som del i en 

utveckling som skett under några decennier och som är spridd över Europa och Västerländska 

samhällen.  

                                                 
108 Skr. 2008/09:24, s. 59f 
109 Winter Jørgensen & Phillips, s. 43ff 
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    Mitt syfte med den här uppsatsen var dock att titta på hur alliansregeringens integrationspolitik 

är organiserad, vilka beskrivningar och föreställningar som kommer till uttryck kring integration 

och vilka konsekvenser denna organisering kan få i integrationspolitiken. 

    I det inledandet kapitlet av analysen har jag visat hur myten om samhället som homogen och 

harmonisk helhet kommer fram i beskrivningarna av utanförskapet och mångfalden. Dessa utgör 

gränser för samhället genom att definiera vad samhället inte ”är”. Arbetslöshet och 

bidragstagande ses som de största anledningarna till utanförskapet. Relationellt blir samhället 

platsen där man arbetar och där man försörjer sig själv. Utanförskapet definieras inte bara som ett 

tillstånd människor befinner sig i utan placeras i ”områden med utanförskap”. På så vis 

organiseras utanförskapet även som ett rent fysiskt utanförskap.  

    Även mångfalden konstrueras som en gräns för samhällets föreställa homogenitet. Mångfald 

placeras som något som kommer till Sverige vilket relationellt konstruerar bilden av samhället 

som ett ursprungligt homogent och ordnat samhälle. Mångfalden upprättas vidare som ett 

potentiellt hot mot denna föreställda ordning där krockar mellan ”värdesystem” skildras som en 

utmaning mot sammanhållningen. Genom dessa gränsdragningar upprättas i min tolkning 

skillnad. Med skillnad menar jag att föreställningen om det homogena och harmoniska samhället 

ställs emot föreställningen om oordning. Skillnaden upprättas mellan områden och mellan 

människor och som objekt för ordningsskapandet. 

    Det leder oss över till det andra kapitlet där jag har behandlat konsekvenserna av denna 

uppdelning i samhälle och utanförskap. Samhället föreställt som en plats för arbete och 

självförsörjning innebär en uppdelning och skapar skillnad mellan de som arbetar och de som 

inte gör det. De som inte arbetar blir föremål integrationens strategier. Regeringens utgångspunkt 

att strategierna ska vara ”generella” överskuggas av den i skrivelsen systematiska uppdelningen 

mellan ”utlandsfödda” och ”inrikes födda” som låter visa att utanförskapet främst förbehålls 

”invandrare” och ”utlandsfödda”. Integrationspolitikens retoriska förflyttning från ”invandraren” 

till ”utanförskapet” är på så vis närmast verkningslös. 

    Fokus på arbete och egna inkomster som den enda vägen för att nå ett annat liv med bra 

boendestandard, bra hälsa och så vidare, legitimerar tillsynes uppdelningen mellan ”utlandsfödda” 

och ”utrikes födda”. I det tredje och avslutande kapitlet har jag visat hur att styra och villkora 

”vägen in” i det närmaste skildras som en god gärning för att skapa bättre villkor för människor i 

utanförskap. Arbete och utbildning pekas ut som vägen bort från utanförskap och utesluter dels 

andra vägar, men också andra mål, andra föreställningar av vad samhället är eller skulle kunna 

vara.  

    Diskriminering på bostads och arbetsmarknaden ses som ett problem och arbete mot 

diskriminering beskrivs som en strategi för att motverka utanförskapet i skrivelsen. Samtidigt 

beskrivs diskriminerande beteende som något avvikande, reserverat för vissa individer. Därmed 

avses lagstiftning, kunskap och information kunna motverka diskriminering. I min mening kan 

det förstås i relation till bilden av samhället som i sig harmoniskt och ordnat. Att 

diskrimineringen är utbredd kopplas inte till samhället som helhet, utan till okunskap hos 

individer.   
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    Bilden av samhället som homogent och harmoniskt inverkar alltså på hur integrationen 

organiseras. Detta är också något som jag visade i hur dialogen för en gemensam värdegrund 

upprättas som en strategi för att undvika konflikt i det ”mångkulturella samhället”. I min tolkning 

kan denna strategi ses som en väg för att försöka upprätthålla föreställningen om samhället som 

ordnat. Denna föreställning organiserar och definierar också vilka värden som är önskvärda och 

vilken väg som bör tas för att upprätta ordning och stabilitet. Demokrati och mänskliga 

rättigheter beskrivs som objektiva värden vilka bör utgöra grunden för värdegrunden. 

    Ingen av dessa delar i kan egentligen separeras från varandra. De bildar tillsammans ett nät 

som påverkar och organiserar de olika delarna. Integrationspolitiken organiseras kring 

föreställningen om att det finns ett bestämt och ordnat samhälle med vissa egenskaper att 

integreras till. Samtidigt är integrationspolitiken, så som den framställs i skrivelsen, med och 

medverkar till organiseringen av denna myt genom att upprätta strategier, villkor och riktningar 

som i sig upprätthåller denna bild. Integrationspolitiken kan både förstås som upprättande av 

myten och som ”bevarande” av den.    

    En viktig konsekvens av skrivelsens organisering av integrationspolitiken är i min mening att 

den skapar skillnad, på olika nivåer. Skillnaden görs dels genom att beskriva ett utanförskap skiljt 

från samhället i övrigt, som områden och tillstånd annorlunda från samhället i övrigt och mellan 

dem som arbetar och de som inte gör det. Det görs också genom kategoriseringarna ”utrikes 

födda” och ”inrikes födda” och genom att beskriva mångfald som en potentiell bärare av 

konflikter upprättas en delning mellan ordning och oordning.  

    Samtidigt söker integrationen utplåna eller utjämna skillnad genom att rätta in och omforma 

den föreställda skillnaden till en lika föreställd likhet. Det är vad jag menar med integrationens 

paradox, att skillnad och uppdelning skapas för att sedan sträva efter likhet. Integrationen kan vara 

ett projekt utan slut och den kommer troligen alltid att arbeta i motvind eftersom motvinden är 

inbyggd i själva projektet. Tesfahuney och Grip konstaterar på ett träffande sätt: 

Ironiskt nog vilar själva integration(s)politiken på att den inte lyckas med att integrera det 
skilda (o-lika) eftersom att lyckas skulle i själva verket betyda att ta död på själva premissen för 
och upphovet till denna politiks fortsätta existens!110  

Möjligen har de rätt. I min mening medför hur som helst detta skapande eller definierande av 

olikheter en styrning av människor. När olikhet och det eftersträvansvärda definierats kan vägen 

till det sistnämnda villkoras. När arbete beskrivs som vägen till ett drägligare liv kan krav ställas 

på att människor ska ”göra mer”, ”anpassa sig” och göra det ”snabbare”.   

    Enligt diskursteorin är myten inte överrensstämmande med de sociala struktureringarna.111 Det 

ordnade, homogena och harmoniska samhället är inte möjligt. De ”hot” som beskrivs i skrivelsen 

ger en fingervisning om hur mycket myten är just en myt. Den visar på hur sårbar och 

konstruerad föreställningen är. Som Winter Jørgensen och Phillips skriver är det ju förstås 

                                                 
110 Tesfahuney & Grip, s. 89 
111 Winter Jørgensen & Phillips, s. 46f 
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meningslöst att kritisera något just därför att det är diskursivt ordnat.112 Eftersom vi enligt 

diskursteorin inte kan nå verkligheten på något annat sätt än genom de diskursiva 

organiseringarna och föreställningarna om den, är att kritisera myten för att vara en myt att 

”hugga i luften”. Ingen kan ju heller gå utanför diskurserna, bara möjligen förändra och skapa 

alternativa föreställningar.113 Det intressanta är som sagt hur olika föreställningar formas och 

ordnas och vad de medför för konsekvenser för människor.  

Att studera språket via språk   

Det är förstås problematiskt att studera diskursiva organiseringar då jag själv är och blir del av 

dem via språket. Att beskriva hur vissa människor kategoriseras på ett visst sätt, till exempel som 

”invandrare”, är svårt utan att själv använda kategorin. Genom att använda kategorin bidrar jag 

dock samtidigt själv till en fortsatt kategorisering, som om den var en realitet, som om den stod 

för en homogen och självklar grupp. Det samma gäller för begreppet ”utanförskap”, ”samhälle” 

och ”integration”. Genom att tala om ”integrationen” som något faktiskt upprätthåller även jag 

den som en realitet. Vi kan dock inte tala bortom språket som formar vårt handlande. Däremot 

kan vi enligt diskursteorin skapa förändring genom att sätta tecken, så som kategorier, i nya 

relationer, skapa nya ekvivalenskedjor och därmed förändra ordens innehåll och då språket 

formar vårt handlande är förändring möjlig.114 Visserligen har diskursteorin, enligt Winter 

Jørgensen och Phillips, kritiserats för att allt för mycket betona möjligheten till förändring, att inte 

alla grupper och individer har samma möjligheter till att förändra. Till sitt försvar, menar dock 

Winter Jørgensen och Phillips, att Laclau och Mouffe troligen skulle säga att allt i princip är rörligt 

och möjligt att förändra, även om det kan gå långsamt.115  

Avslutande reflektioner 

Det finns vissa likheter mellan den analys jag gjort av alliansregeringens integrationspolitik och 

Tesfahuneys studie av universalismen. Demokrati och mänskliga rättigheter tillskrivs, som jag 

visat, i skrivelsen en objektiv status med ett självklart innehåll. Samtidigt kan själva 

värdegrundsdialogen tyckas odemokratisk då formerna och innehållet för den i det närmaste 

redan definierats, ovanifrån. Tesfahuney skriver:  

Miljontals har blivit, och blir fortfarande, överkörda för ’mänsklighetens’ bästa i ’demokratins’ 
och ’frihetens’ namn.116 

Han är starkt kritisk till universalismens patenttagande på att veta vad som är rätt och bäst för 

nationer och människor världen över och menar att bakom dessa tillsynes altruistiska ideal finns 
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”(…) en eurocentrisk diskriminerande föreställning som utger sig för att vara universell.”117 

Universalismen menar han kräver det partikulära, det annorlunda, för att upprätta sig själv som 

universellt och letar därför efter något att utesluta. Det måste alltid definieras för att vara. 

Universalismen, menar han, ger sken av att inkludera allt och alla, men utesluter det mesta. 

Tesfahuney beskriver detta som en universalismens paradox. Liknande min analys av 

integrationspolitiken ser han i universalismen en rädsla för mångfald, rörelse och skillnad, vilket 

påvisar den instabilitet den vilar på.118 Tesfahuney kan möjligen bidra med en ytterligare och 

vidare förståelse till hur och varför en gemensam vädergrund organiseras som så centralt i 

regeringens integrationspolitik. Dessa ”värden”, som demokrati och mänskliga rättigheter, är 

tillsynes allomfattande, men genom att uttrycka ett ”behov” av dialogen görs samtidigt skillnad 

mellan ”demokratiska” och ”icke-demokratiska” människor.  

    Dahlstedt beskriver hur rädslan för ”hotet” mot samhället, bland annat i form av terrorism, 

medför olika försök till strategier för att skapa ”säkerhet”, till exempel genom att kartlägga 

potentiella ”terrorister”. Han frågar sig på ett i det här sammanhanget talande sätt.  

Frågan är vad som på längre sikt är det största ”hotet mot demokratin” – det som pekas ut 
som hot eller det som lanseras som lösning.119 

    Johnsson är inne på liknande tankegångar kring universalismen. Han menar att det handlar om 

att försvara tillsynes ”universella” värden, men att det egentligen handlar om att skydda 

ekonomiska värden. Bakom de universella värdena menar han finns en framväxande rasistisk 

diskurs som han ringar som ett system för utestängning som motiveras med vad han, som jag 

tidigare visat, kallar värde. Denna diskurs binder samman ekonomiskt och kulturellt värde. Allt 

och alla värderas efter deras möjlighet att skapa ekonomiskt värde. Han exemplifierar med dagens 

stora fokus på vad invandring kostar eller hur ekonomiskt värde kan vinnas ur invandringen. Han 

hypotes är att diskriminering och utestängning finns inbyggt i systemet baserat på om människor 

anses passa in och därmed kunna bidra till ekonomisk vinning.120 De universella värdena är, 

menar Johnsson medel för utestängning då vissa människor kan uteslutas genom att identifieras 

som till exempel ha patriarkala traditioner eller förespråka odemokratiska system.121 Johnsson 

bidrar möjligen med ett större och djupare perspektiv till min analys av hur och varför arbete och 

egna inkomster är i fokus för integrationens organisering och strategier, men även han ger en 

ytterliggare förståelse av de ”objektiva” värdenas innebörd.  

    Dessa författare bidrar här ett mer globalt och djupare perspektiv ovanpå min analys, vilka tar 

in ett möjligt samband till moderniteten och de västerländska samhällenas organisering. Denna 

mer omfattande tolkning har jag dock inte kunnat visa i min uppsats utan är föremål för vidare 

analys i en annan, långt mycket större och mer omfattande uppsats. 
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Tillbaka till Rosengård 

Varför brinner det i Rosengård? Det finns knappast något entydigt svar på det. Som vi sett ligger 

fokus i media på bristande integration och utanförskap. Kanske kan vi ändå resonera kring det 

som händer ur ett annat perspektiv. Kanske handlar det inte alls om en misslycka integration utan 

om integrationstankens själva förutsättningar. I min mening är det problematiskt att tala om ”det 

stora utanförskapet i Rosengård” därför att det i sig utesluter vissa människors situation från 

samhället organisering i övrigt. Det är möjligt att den mediebevakning som gjorts kring 

Rosengård det senast halvåret också bidragit till denna uppdelning genom att måla upp en bild av 

stadsdelen som ett krigsområde. Det är få artiklar som gått på djupet med hur de boende i 

Rosengård skulle viljan förklara situationen och integrationen. Möjligen kan upploppen förklaras 

som ett resultat av en känsla av maktlöshet inför ett motsägelsefullt system. Kanske är det 

integrationens paradox som lagt grund för det som händer nu. Visserligen går det inte sluta att 

organisera och skapa föreställningar om verkligheten. Vi behöver olika plattformar för att skapa 

mening och innehåll till våra handlingar, men vi kan organisera dem annorlunda.  
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