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Abstract 

In Sweden there is an integration policy and a policy for national minorities. The integration 

policy aims to integrate newly arrived immigrants (nyanlända invandrare), whereas the 

minority policy aims to maintain and strengthen the rights of the national minorities. The 

national minorities are though, at times, included into the integration policy, even though they 

hold a minority status in Sweden. This paper aims to, through discourse analysis, investigate 

the research question: “how is the content of integration referred to, when it is related to 

immigrants, contra when it is related to national minorities”. The integration policy is often 

implemented by social workers. The discourse about integration policy on a macro level 

therefore directly impacts the social integration work on a micro level. The study is therefore 

important to social work, as a discipline. A comparative analyses shows whether there are 

similarities and differences in the construction of the content of the integration term, 

depending on the group that is addressed.  The study shows that the Romani minority is 

highly described in the integration discourse, though they are a national minority. The results 

also show that the discourses around newly arrived immigrants rather construct an 

assimilation discourse, than an integration discourse. In relation to both groups, the term 

integration constructs and reproduces ethnical stereotypes and cultural and behavioral 

differences between the groups and the majority society. The term also constructs the 

integration to the labour market as the major key to overall integration.   
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Inledning 

I Sverige finns det en minoritetspolitik som omfattar nationella minoriteter och en 

integrationspolitik som omfattar invandrare. I vissa fall innefattas dock de nationella 

minoriteterna av integrationspolitiken, trots att de har minoritetsstatus i Sverige (SOU 

2010:55). I skrivelsen "Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration" 

beskrivs målen för integrationspolitiken som:  

”Snabbare etablering för nyanlända invandrare, fler i arbete, fler företagare, bättre 

resultat och större likvärdighet i skolan, bättre språkkunskaper och större möjligheter till 

utbildning för vuxna, effektiv bekämpning av diskriminering, en positiv utveckling i 

stadsdelar med utbrett utanförskap och en gemensam värdegrund i ett samhälle som 

präglas av ökande mångfald.” (Skr. 2008/09:24, s. 4). 

Minoritetspolitikens mål är istället att: 

”Ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas 

möjligheter till inflytande, och stödja de historiska minoritetsspråken så att de 

hålls levande.” (Prop. 2008/09:158, s. 14).  

De nationella minoriteter som finns i Sverige är romer, samer, sverigefinnar, judar och 

tornedalingar. Minoritetsstatus innebär, i en svensk kontext, att en grupps språk och kultur 

tillskrivs en särskild rättslig och politisk status.  Det sker utifrån att gruppen själv är 

angelägen om att bevara gruppens kultur, men också utifrån gruppens politiska historia i 

landet. De nationella minoriteterna ska ses som en del av det svenska samhället och kulturen 

(Prop. 2008/09:158). Begreppet invandrare har, i motsats till nationella minoriteter, inte en 

entydig definition, utan kan exempelvis åsyfta en persons medborgarskap, vistelsetid i Sverige 

eller nationell härkomst, beroende på vilket sammanhang det används i. Integrationspolitiken 

åsyftar dock med begreppet invandrare, främst sådana invandrare, som nyligen har invandrat 

till Sverige. Gruppen benämns nyanlända invandrare (Ds. 2000:43). Trots att invandrare 

skulle kunna sägas vara en typ av minoritet, så tillskrivs de inte någon rättslig och politisk 

status, liknande de nationella minoriteterna. Invandrares integrationsbehov kan därmed, mer 

fritt konstrueras i ett integrationspolitiskt sammanhang.  

 Det skulle kunna uppfattas som paradoxalt utifrån minoritetspolitikens syfte om 

nationella minoriteter inkluderades i integrationspolitiken, i hög grad. Det framkommer dock i 

avsnittet ”tidigare forskning” att de inkluderas i politiken. Invandrare och nationella 
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minoriteter inkluderas i integrationspolitiken under olika förutsättningar och det är därför 

relevant att utforska hur integrationsbegreppet framställs i relation till grupperna, 

jämförelsevis. I avsnittet ”tidigare forskning” påvisas att ingen aktuell forskning gjorts kring 

integrationsbegreppets konstruktion, kopplat till invandrare kontra nationella minoriteter. Den 

forskning som gjorts, påvisar att integration i förhållande till invandrare, inte sällan verkar 

diskriminerande och andrafierande mot invandrare. Den forskning som gjorts kring 

integration och nationella minoriteter, påvisar att nationella minoriteter ibland inkluderas i 

integrationspolitiken. Integrationsinsatserna, framförallt i förhållande till romer, skapas ofta 

utan att inkludera gruppen själv i planeringen av insatserna och utgår därmed från 

majoritetssamhällets föreställningar kring integration.   

 Forskning som påvisar hur integrationspolitiken påverkar enskilda grupper, behöver 

ständigt uppdateras, för att utröna hur politiken praktiskt påverkar de grupper som innefattas 

av politiken. Hur integrationsbegreppets innehåll definieras på makronivå, påverkar utfallet av 

integrationsarbetet, på mikronivå. Integrationspolitiken förverkligas i flera fall lokalt, av 

socialarbetare, inom exempelvis insatser utförda av Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 

Genom att utröna hur det politiskt är avsett att invandrare kontra nationella minoriteter, ska 

inkluderas i integrationspolitiken, så kan också implikationer göras för det praktiska sociala 

arbetet med de båda grupperna. Eftersom  ingen aktuell forskning har gjorts, som komparerar 

integrationsbegreppets innehåll i förhållande till invandrare kontra nationella minoriteter, så 

uppdagas ett behov av forskning på området. Den problemställning som ämnas besvaras 

genom uppsatsen, är därför: 

- Hur konstrueras integrationsbegreppets innehåll då det kopplas till 

invandrarbegreppet, kontra då det kopplas till nationella minoritetsgrupper? 

Tidigare forskning 

Integration kopplat till invandrare 

Kamali (SOU 2006:73) menar att integrationspolitiken bygger på en föreställning om två 

grupper som särskiljs och rangordnas i politiken: ”svenskar” och ”invandrare”. Politiken 

bygger på föreställningen att den svenska delen av befolkningen är integrerade. De har därför 

legitimitet att konstruera diskursen kring integration för invandrare. Han menar att det bildar 

en paradox där integrationspolitiken motverkar sitt syfte, genom att forma ett vi - och – 

demtänkande. Författaren menar att vi – och – domtänkandet, inom integrationspolitiken utgår 
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från föreställningen att ”invandrare” bär på en kultur som är skiljd från den svenska kulturen. 

Den skiljda kulturen konstrueras vara förklaringen till exempelvis socioekonomiska problem 

bland ”invandrare”. Han menar att integrationspolitiken bygger på en föreställning kring att 

”invandrare” ska assimileras in i den svenska kulturen. Genom att en ensidig ”integration” 

sker, så motverkar politiken sitt syfte och verkar särskiljande, mot ”invandrare.  Då Sverige 

gick från invandrarpolitik till integrationspolitik så formulerades målsättningen att generella 

insatser skulle vara målsättningen för politiken. Invandrare skulle inte längre åtskiljas från den 

övriga befolkningen. Författaren konstaterar dock att skapandet av gruppen nyanlända 

invandrare likväl ger upphov till ett särartstänkande. En liten del av invandrarna tillskrivs nu 

problem, men endast under en tidsbegränsad period, om cirka fem år. Han menar därför att 

politiken än idag motverkar sitt syfte, genom att särbehandla invandrare (Kamali SOU 

2006:73).       

 Slavnic (2008) menar att integrationspolitiken utgår från en diskurs som handlar om att 

etablera så många som möjligt på arbetsmarknaden. Han menar dock att diskursen kring 

arbetslinjen de facto är diskriminerande. Eftersom regler har skapats som underlättar för 

arbetsgivare att anställa sårbara grupper, såsom exempelvis invandrare, så skapas i själva 

verket diskriminering på arbetsmarknaden. Invandrare anställs genom regleringen oftare inom 

lågavlönade arbeten, där en selektion mellan invandrare och den svenska delen av 

befolkningen uppstår . Den svenska delen av befolkningen privilegieras i selektionen. 

(Slavnic, 2008). Hedblom (2008) menar också att aktiveringspolitikens diskurs är 

selekterande. Hon pekar på att det idag finns en generell arbetslinje som riktar sig till hela 

befolkningen. Aktiveringspolitiken riktar sig dock mot utsatta grupper och framför allt 

nyanlända invandrare.  Nyanlända invandrare förväntas engagera sig i att söka jobb aktivt och 

deltagandet i att söka arbete är obligatoriskt. Deltar inte invandraren i den hjälp som erbjuds, 

så får han eller hon inte hjälp. Det leder till ett villkorat medborgarskap där nyanlända 

invandrare omfattas av en särskiljd och mer villkorlig arbetsmarknadsintegration än den 

övriga befolkningen. Författaren ifrågasätter också att arbete leder till integration på andra 

områden. Hon menar att ingen forskning har visat på ett sådant samband och tycker därför att 

det är notabelt att regeringen utgår från att arbete är grundbulten i integrationsprocessen 

(Hedblom, 2008). Kamali (SOU 2006:73) hävdar att den svenska debatten kring integration 

reducerar en persons makt och tillgång till inflytande över sitt eget liv, till att införskaffa ett 

arbete och egen försörjning. Han menar att skulle arbete leda till makt och inflytande, så 

skulle individer inte ägna sig åt att exempelvis försöka få mer politiskt inflytande, att försöka 

få ett bättre liv och delta i föreningslivet (Kamali SOU 2006:73).  
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 Lindberg och Sandvall (2007) undersöker företeelsen Svenska för invandrare, (SFI), samt 

dess utveckling, ur ett kritiskt perspektiv. Författarna menar att SFI syftar till att få så många 

ut i arbete som möjligt. Ett bakomliggande syfte till det är, menar författarna, är att 

språkkunskap ska göra att ett snabbare inträde på arbetsmarknaden sker. De menar att 

effektiviseringen av SFI överskuggar behovet av en mera långsiktig språkträning. Det 

effektiva synsättet kring språkinlärning kan medföra risken att SFI förlorar syftet att främja 

lika rättigheter till demokratiskt deltagande, empowerment och att fullfölja programmet, för 

invandrare (Lindberg & sandvall, 2007).    

Integration kopplat till nationella minoriteter 

Hylland (2000) menar att det finns tre sätt som stater idag förhåller sig till minoriteter på. Jag 

presenterar de modeller som, enligt honom, beblandas vid integration av minoriteter. 

Assimilationspolitik går ut på att minoriteter överger sin kultur och sina levnadsmönster, för 

att adaptera majoritetens kultur och levnadsmönster. Politiken syftar till att höja minoriteters 

status och hjälpa minoriteter till förhöjda rättigheter. Assimilation, åsamkar dock förlorad 

värdighet hos minoriteterna eftersom de tvingas förstå att deras traditioner och levnadssätt 

inte är eftersträvansvärda. Multikulturell ideologi innebär att olika kulturer accepteras och 

tillskrivs samma rättigheter. Olika kulturer accepteras och kan leva sida vid sida. Författaren 

menar att de båda synsätten sammanflätas, vid integration av minoriteter, i det moderna 

samhället. Politiken syftar till att bevara invandrares kultur, men samtidigt finns ett paradigm 

utifrån vilket minoriteter i viss mån assimileras (Hylland, 2000).   

 I proposition (2008/09:158) stadgas att minoritetspolitiken i Sverige blandats ihop med 

integrationspolitiken. Kunskapen om minoriteternas ställning är därmed inte fullgod. 

Författaren menar att syftena blandats ihop på grund av otydlighet kring integrationsdiskursen 

från staten, men också på grund av en låg ambitionsnivå, på lokal nivå, inom 

integrationsområdet (Prop. 2008/09:158). I rapporten ”Romers rätt – en strategi för romer i 

Sverige”, konstateras att romer, hanteras som en invandrargrupp inom minoritetspolitikens 

utövning idag. Romska frågor, behandlas enligt en enkätundersökning, som integrationsfrågor 

i flera kommuner (SOU 2010:55). Palmroth och Hermansson (2006) menar att 

integrationsförsöken mot romer, bygger på ett privilegium hos majoritetssamhället, till att 

definiera hur integration ska gå till. Gruppen ställs utanför samhället och blir föremål för 

majoritetssamhällets idéer om hur gruppen ska inkorporeras i samhället. Romerna upplever att 

de inte kommit till tals och ställts utanför bildandet av diskursen omkring dem. Författarna 

menar att romerna måste inkluderas i bildandet av en politik, omkring den, för att integration 
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ska bidra till inkludering och inte exkludering. Deras utanförskap är inte självvalt, utan beror 

på den sociala position som de tvingats leva i, på grund av den förtryckande historia som 

omger romerna (Palmroth & Hermansson, 2006).      

Sammanfattning  

Litteraturöversikten visar på att det finns ett omfattande forskningsmaterial kring integration 

och invandrare. Det förekommer dock ett glapp på forskning, där ett fåtal granskade rapporter 

presenterats, som behandlar politikens återverkningar för gruppen, under de senaste åren. Det 

förekommer sparsamt med litteratur kring integration och nationella minoriteter generellt, 

som publicerats efter att integrationspolitiken antogs. Ett omfattande material förekommer 

dock i förhållande till romer. Därigenom aktualiseras att en studie som dels uppdaterar 

forskningen kring integrationsbegreppets innehåll i förhållande till invandrare behöver 

genomföras. Intrycket i litteraturöversikten är vidare att ingen studie granskat 

integrationsbegreppets djupare innehåll i förhållande till alla nationella minoriteter.  Det är 

dock särskilt centralt att sådana studier utförs, utifrån att forskningsöversikten påvisar att de 

inkluderas i integrationspolitiken. Eftersom invandrare och nationella minoriteter inkluderas i 

integrationspolitiken under olika förutsättningar, är det relevant att komparera hur 

integrationsbegreppet framställs i relation till de båda grupperna. Hur integrationsbegreppet 

framställs i förhållande till de båda grupperna påverkar socialt arbete, genom att 

integrationspolitiken i flera fall genomförs av socialarbetare. Syftet med denna studie är 

därmed att utröna hur integrationsbegreppet konstrueras i förhållande till invandrare kontra 

nationella minoriteter.  

Teoretiska utgångspunkter 

Diskursteori  

Studien tar sin utgångspunkt i ett diskursteoretiskt synsätt. Inom den anglosaxiska 

diskursteorin, förstås språket skapa representationer av verkligheten. Språket speglar 

verkligheten och bidrar till att konstruera den. Den fysiska verkligheten får sin innebörd 

genom de kringliggande diskurserna (Laclau & Moffe, 1985; Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Den anglosaxiska diskursteorin utgår från socialkonstruktionistisk teori. Teorin stadgar 

att kunskap konstrueras i social interaktion, där olika aktörer samverkar till att utveckla det 

som förstås som sanning. Hur världsbilder och identiteter konstrueras och representeras, beror 

på tidsmässig- och rumslig kontext. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
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 Politisk ideologi styr diskursers utformning, inom den anglosaxiska diskursteorin. Genom 

politisk ideologi upprättas hur den sociala ordningen organiseras. Det är politiken som avgör 

hur människor tänker, handlar och hur samhället skapas (Laclau & Mouffe, 1985). Genom 

diskursordningen blir vissa sociala praktiker så naturliga att det är svårt att se att det skulle 

finnas alternativa praktiker. Sådana förgivet tagna sanningar, kallas för objektiva sanningar, 

inom diskursteorin. Objektiva sanningar ses som kontingenta sanningar, som hade kunnat se 

annorlunda ut om diskursen omdefinierats.  Genom den politiska diskursen, blir dock de 

kontingenta sanningarna objektiva och förgivet tagna, inom en viss tidsmässig- och rumslig 

kontext (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Teoretiska begrepp 

Teorin kompletterat med teoretiska begrepp som bidrar till att förklara integrationsbegreppets 

innehåll, utifrån en djupare mening. Alla begrepp är relaterade till socialkonstruktionistisk 

teoribildning, men också i viss mån postkolonial teori. Begreppen är lämpliga i förhållande till 

studiens resultat och bidrar till att fördjupa analysen av det empiriska materialet. Nedan följer 

en presentation av de begrepp som valts ut. 

Etnisk diskriminering - Etnisk diskriminering innebär att grupper särbehandlas negativt på 

grund av etnicitet. Etnisk diskriminering, sker i Sverige, utifrån föreställningen att en grupp 

inte tillhör det som konstrueras som idealbilden av ”svenskhet” (Nationalencyklopedin, 

2012*). 

Etnisk stereotyp - En etnisk stereotyp är upprättandet och föreställningen om en etnisk grupp 

och dess kultur och egenskaper. En etnisk stereotyp skapas genom att homogena egenskaper, 

beteenden och kultur konstrueras, som förordnas sammanhänga med stereotypen. Därmed 

skapas en grov generalisering av gruppen och dess särdrag. Etniska stereotyper, skapas ofta 

utifrån fördomar om en grupp. Stereotypen skapas därmed ofta genom en tillskrivning av 

nedvärderande egenskaper och ger därmed ofta upphov till etnisk diskriminering 

(Nationalencyklopedin, 2012**). 

Integration - Integration kan förstås utifrån teori kring assimilation, kulturell pluralism eller 

genom smältdegelteori. Assimilationsteori innebär att invandrare förväntas överge sin kultur 

och sina levnadsmönster, för att integreras. De förväntas adaptera de seder, värderingar och 

normer som majoritetsbefolkningen i det nya hemlandet har (Giddens, 2007). Utifrån teorin 

konstrueras kultur som statisk, oföränderlig och oförenlig med andra kulturer, enligt den 

kulturessentialistiska teoribildningen (Kamali, 2002). Kulturell pluralism innebär att olika 

kulturer ses som tillgångar och att människor med olika kulturer ges samma rättigheter och 
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möjligheter, vid integration. Vid en lyckad integration lever människor med olika kulturer, 

sida vid sida. Människorna behåller alltså sin kulturella särart (Giddens, 2007). Kultur förstås 

som en statisk enhet som är oföränderlig i tid och rum, enligt den kulturessentialistiska 

teoribildningen. Den kulturella pluralismen står i motsatsförhållande till assimilationsteori 

(Kamali, 2002). Smältdegelteori innebär att vid integration ”smälts” de positiva delarna av 

olika kulturer, samman till en ny kultur (Giddens, 2007). Ett sådant synsätt utmanar den 

traditionella synen på kultur som statisk och oföränderlig. Nya kulturella former uppstår och 

därmed förstås kultur som dynamisk och hybridiserande (Kamali, 2002).  

Kultur - Kultur definieras som ett system av värderingar, symboler och tolkningsmallar eller 

som en social handling. Kultur kan ses som en statisk eller en dynamisk enhet (Kamali, 2002).  

Metod 

Diskursanalys 

Diskursanalys anses vara en lämplig metod för studien, eftersom den på ett konkret sätt, 

återger hur diskurser konstruerar begrepp och mening. Eftersom studien utgår från att 

undersöka hur integrationsbegreppet konstrueras, så anses metoden, som den mest lämpliga 

för studiens utformning (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).    

 Diskursanalys är en metod som används för att analysera hur språk inom sociala områden 

skapar mönster som bildar mening.  Begreppet diskurs definieras generellt som ett visst sätt 

att tala kring och förstå världen eller delar av den (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Jag 

har valt att använda mig av den anglosaxiska traditionen och företrädesvis det synsätt som 

Laclau & Mouffe har utarbetat (Bergström & Boréus 2000). Inom traditionen finns en rad 

begrepp som används vid diskursanalys. De begrepp som jag koncentrerar mig på är: element, 

ekvivalenskedja, nod, subjektposition och antagonism (Laclau & Mouffe, 1985).  Begreppen 

har valts ut eftersom de på ett tydligt sätt, bidrar till att konkretisera analysens resultat. Nedan 

följer en presentation av analysverktygen.    

 Begrepp som är mångtydiga kallas för element. Politiska diskurser kännetecknas ofta av 

mångtydighet och därmed innehåller sådana diskurser element. Element får en betydelse 

genom att system av avgränsningar identifieras, utifrån de diskurser som omger elementen. 

Det sker genom att vissa enheter knyts till elementet, medan andra ställs i motsatsförhållande 

till det. Därmed skapas ett system av distinktioner, som definierar elementets innebörd 

(Laclau och Mouffe, 1985). Jag definierar i studien begreppet integration som ett element. 

Beroende på att integrationsbegreppet i hög grad är definierat utifrån vilken politisk 
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åskådning som anläggs kring det, så skapas en diskursiv kamp kring innebörden av begreppet. 

Elementets mångtydighet neutraliseras, genom att de diskurser som omger det bidrar till att 

avgränsa hur det definieras i den aktuella kontexten (Laclau & Mouffe, 1985). Analysen tar 

därmed sin utgångspunkt i att definiera hur elementet integration definieras då det kopplas till 

invandrare kontra nationella minoriteter.    

 Subjekt likställs med subjektpositioner. Genom diskurser följer förväntningar på hur 

subjekten ska uppföra sig. Därmed skapas den subjektposition som sammanhänger med 

subjektet. Subjektet förstås som determinerat till att anta en viss roll, utifrån den 

subjektposition som det tillskrivs. Det sker utifrån hur de omkringliggande strukturerna 

konstruerar subjektet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

 Diskurser cirkulerar i regel kring en såkallad nod. En nod är den enhet som utgör 

kärnpunkten i diskursen. Utan noden skulle inte diskursen få sin mening.   Inom diskursteorin 

görs det gällande att en nod är ett tomt begrepp i sig själv. För att få sin innebörd, måste 

noden definieras i relation till de subjekt och sociala rum, som genom ekvivalenskedjor 

upprättas omkring dem. Därmed uppstår ett system, som definierar hur diskursen är 

organiserad (Laclau & Mouffe, 1985).    

 Ett system av distinktioner och relationer, mellan begrepp och deras betydelse i en aktuell 

kontext, kallas för en ekvivalenskedja. En ekvivalenskedja uppstår genom att subjekt eller 

element sammankopplas med särskilda innebörder och avgränsas från andra. 

Ekvivalenskedjor bidrar därmed till att ringa in elements och subjekts diskursiva betydelse 

(Laclau & Mouffe, 1985). Jag har ansett att ekvivalenskedjor utgör ett lämpligt verktyg för att 

definiera diskursen kring integrationsbegreppets innehåll i förhållande till invandrare och 

nationella minoriteter. Genom att definiera hur ekvivalenskedjorna bildar subjekt, element 

och diskurser, så utrönas hur den mer övergripande diskursen är utformad.  

 Antagonism upprättas när identiteter motsätter varandra i en diskurs och bildar ett vi-och-

dem förhållande, mellan grupper. Den ena gruppen förstås som privilegierad, medan den 

andra gruppen förstås som mindre privilegierad (Bergström & Boréus, 2000).  
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Figur 1. Illustrativ beskrivning av studiens analysmetod.  

Ovanstående figur beskriver analysens huvudsakliga uppbyggnad, utifrån hur Laclau & 

Mouffe har beskrivit analysmetoden. I centrum av varje diskurs finns en nod som diskursen 

kretsar kring. Den utgör diskursens kärna. Ekvivalenskedjor konstituerar subjektpositioner 

och element, som i sin tur bidrar till att definiera hur diskursen utformas i sin helhet och 

vilken betydelse den har. Vidare utgör antagonism motsättningar i diskursen, vilket betecknas 

av pilen som riktats mot diskursen. Diskursen är alltså inte i regel entydig utan utgörs inte 

sällan av motstridigheter, där identiteter bidrar till att upprätta vi-och-dem förhållanden 

(Laclau & Mouffe 1985).      

 I Resultat/Analys identifieras integrationsbegreppet i förhållande till element, 

ekvivalenskedjor, noder, subjektpositioner och antagonism.  Genom att identifiera begreppen 

och hur de förhåller sig till varandra i diskursen uppstår en helhetsbild, kring hur elementet 

integration konstrueras i förhållande till de båda grupperna. Därigenom framstår också en mer 

komplett bild av hur integrationsdiskursen i förhållande till de båda grupperna ser ur och 

därigenom kan studiens frågeställning besvaras. 

Datainsamling 

De dokument som valts ut som underlag för studien är Propositioner och Statens offentliga 

utredningar (SOU). Dokumenten anses intressanta eftersom de används som 

tolkningsunderlag vid tillämpning av lagtext. De anses också hålla en hög trovärdighet och 

kvalitet som empiriskt material, eftersom de är offentliga publikationer. Lagtext tolkas med 

hjälp av praxis, förarbeten och doktrin. Bland förarbetena utgör propositioner och SOU-
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rapporter viktiga rättskällor. Med hjälp av dessa görs en såkallad subjektiv ändamålstolkning. 

Det innebär att lagen tolkas utifrån dess syften, som finns stadgade i förarbetena (Agell & 

Malmström, 2010). Eftersom förarbeten får direkta återverkningar i hur lagen tillämpas, så är 

den diskursiva inriktningen i förarbetena viktig. Därför har propositioner och SOU-rapporter 

valts ut, som underlag för diskursanalysen.   

 Tidsmässigt avgränsades insamlingen av empiri till att omfatta material publicerats efter 

2006. Sverige gick under 1997 från den såkallade invandrarpolitiken till integrationspolitiken 

(Prop. 1997/98:16). Eftersom frågeställningarna behandlar begreppet integration, var det 

viktigt att Sverige omfattades av integrationspolitiken, i den empiri som behandlades. En 

borgerlig regering tillträdde 2006, efter en långvarig socialdemokratisk regering 

(Moderaternas hemsida, 2012). Det förutsattes i studien att integrations- och 

minoritetspolitiken ändrade karaktär på grund av det politiska maktskiftet. Att endast 

behandla artiklar som har publicerats efter regeringsskiftet ansågs därför ge det mest 

renodlade underlaget för det empiriska materialet.   

 Sökningen gjorde i regeringens publikationsdatabas, inom området ”asyl, migration, 

integration”. Publikationer som behandlade integration i förhållande till invandrare och 

nationella minoriteter valdes ut. Totalt återfanns tre stycken relevanta propositioner och fem 

stycken relevanta SOU-rapporter, kring integration kopplat till invandrare och nationella 

minoriteter.  

Resultat/Analys 

Resultaten är uppbyggda utifrån en analys av citat som hämtats ur studiens empiri. Citaten har 

valts ut på grund av att de ansetts representativa för de diskursiva huvuddrag som återfunnits i 

empirin, utifrån studiens frågeställning. Empirin kopplas till de analytiska redskap som 

presenterats i metodavsnittet och därigenom analyseras materialets diskursiva innehåll. 

Analysen kopplas kontinuerligt till sådan teoribildning som är relevant i förhållande till 

innehållet.      

 Genom inläsningen av datamaterialet framkommer att de grupper som undersöks, bara 

delvis framkommer i integrationsdiskursen. Invandrare förekommer bara delvis. 

Målsättningen är att invandrare ska omfattas av en generell politik som riktar sig mot alla 

medborgare. Det är dock endast nyanlända invandrare som innefattas i integrationspolitiken 

(Prop 2009:10/60). Nyanlända invandrare utgör därmed noden i integrationsdiskursen i 

Sverige (Laclau & Mouffe, 1985). Integrationsbegreppets innehåll definieras sparsamt kopplat 
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till nationella minoriteter. Att de ska ha tillgång till det svenska språket är det innehåll som 

definieras i integrationsbegreppets innehåll (SOU 2008:26). Det är dock en så sparsam 

integrationsdiskurs, att den inte behandlas djupare. Den bör dock nämnas, utifrån att den 

bidrar till att besvara studiens problemställning. Integrationsbegreppet får ett omfattande 

innehåll i förhållande till minoriteten romer (SOU 2010:55). En ekvivalenskedja skapas 

därmed som knyter stor del av integrationsbegreppets innehåll för minoriteter, till gruppen 

romer.       

 Den största delen av de integrationsdiskurser som identifieras kopplas alltså till nyanlända 

invandrare och romer. Därför är analysen i huvudsak uppbyggd utifrån en jämförelse mellan 

integrationsbegreppets innehåll, kopplat till de båda grupperna. I den mån som diskurser kring 

invandrare och nationella minoriteter förekommer, behandlas förstås också de. Författaren har 

identifierat tre temaområden som författaren har ansett utgöra grundpelare i 

integrationsdiskursen, kring båda grupperna. Dessa utgör därmed jämförelsepunkter som den 

komparativa analysen tar sin utgångspunkt i.   

 Analysen utmynnar i en sammanfattning av resultaten och besvarande av den övergripande 

problemställningen. 

Integration i förhållande till kultur, värderingar och levnadsmönster 

Integration som assimilering av invandrares kultur, värderingar och 

levnadsmönster 

Genom analysen framkommer att invandrares kultur, värderingar och levnadsmönster 

konstrueras som annorlunda. Kulturen, värderingarna och levnadsmönstren ställs i 

motsatsförhållande till resten av samhället. Adaption av majoritetssamhällets kultur, 

värderingar och levnadsmönster, konstrueras som ett mål för integrationspolitiken. Flera citat 

i det här avsnittet syftar till integration i förhållande till invandrare som grupp och inte endast 

nyanlända invandrare.      

 Ett citat som hämtas ur rapporten ”Egenansvar – med professionellt stöd”, beskriver hur 

modern teknik kan bidra till att konservera invandrares kultur och levnadsmönster. Det 

konstrueras som motsatsen till integration. Citatet lyder: ”Modern teknik gör det lättare att 

informera, att sprida kunskap om utveckling och att kommunicera. Det underlättar integration 

(…). Men den gör det också lättare för individen att leva i sin egen kultur och vägra ta till sig 

det nya hemlandets levnadsmönster. Man kan välja att bara se på hemlandets TV och läsa 

böcker från hemlandet.” (s.74, SOU 2008:58).  Citatet konstruerar misslyckad integration som 

att leva i sin egen kultur och inte ta till sig det nya landets levnadsmönster. En 
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ekvivalenskedja separerar och underordnar därmed invandrares kultur och levnadsmönster i 

förhållande till det som förstås som ”svenskt”. Integrationsbegreppets innehåll tar sin 

utgångspunkt i ekvivalenskedjans utseende. Genom motsatsen får en lyckad integration 

ekvivalera med adaption av majoritetssamhällets kultur och levnadsmönster. 

 Ur samma rapport, är ett annat citat hämtat, som beskriver att invandrares umgänge 

sinsemellan, bidrar till att värdesystem kommer i konflikt och till att kulturskillnader skärps. 

Det motverkar integration, enligt texten. Citatet lyder: ”En anställning är nödvändig för 

integration, men därutöver finns många behov. Vi har bostadsområden där det bor nästan bara 

invandrare. Det sociala umgänget blir endast med utlandsfödda, kulturskillnader kan t.o.m. 

skärpas på grund av okunskap. Olika värdesystem kommer i konflikt.” (SOU 2008:58, s.74). 

Den kultur och de värdesystem som invandrare tillskrivs bära på, konstrueras genom en 

ekvivalenskedjan, som kontrasterande i förhållande till den övriga befolkningens attribut. I de 

områden där det bara bor invandrare, förstås olikheterna i kultur öka, eftersom inget kulturellt 

utbyte med den övriga befolkningen sker. Att motverka segregation av invandrare konstrueras 

därför som en del av innehållet i elementet integration, eftersom segregation bidrar till att 

förstärka kulturella skillnader.     

 Kulturskillnader motverkas i diskursen genom integration. I rapporten ”Sverige för 

nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv” stadgas att samhällsorientering kan bidra till att 

underlätta möten mellan människor med olika kulturell bakgrund. Ett citat lyder: ”En 

praktiskt fokuserad orientering omkring de sociala koder som uppträder i det svenska 

samhället ingår här också, exempelvis sådana koder som finns på en arbetsplats, religionens 

roll i Sverige eller firande av traditioner. Sådana inslag bör finnas med i 

samhällsorienteringen bland annat utifrån tanken att sådan typ av kunskap kan vara ett 

värdefullt verktyg för att underlätta mötet mellan människor med olika kulturella 

bakgrunder.” (SOU 2010:16, s. 65). En ekvivalenskedja konstruerar samhällsorientering som 

ett verktyg för att underlätta mötet mellan människor med olika kulturell bakgrund. Genom att 

introducera svensk kultur och svenska levnadsmönster, så motverkas kulturskillnader mellan 

nyanlända invandrare och ”svenskar”. Därmed konstrueras integrationsbegreppets innehåll 

som omformning av nyanlända invandrares kultur till en mer svensk kultur. 

 Genom det diskursteoretiska angreppssättet, förstås antagonism uppstå när identiteter 

diskurs hindrar varandra i deras existens. Antagonism upprättas när identiteter motsätter 

varandra och bildar ett vi- och- demförhållande. Den ena gruppen förstås som privilegierad, 

medan den andra gruppen förstås som mindre privilegierad (Bergström, & Boréus, 2000). 

Analysen sammanhänger väl med teorin. Ett tydligt vi- och- demförhållande upprättas mellan 
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invandrare och svenskar. Integrationsbegreppets innehåll formas genom att ”problemet” med 

invandrares divergerande kultur, levnadsmönster och värdesystem ska lösas. Lösningen 

beskrivs som integration. Därigenom privilegieras gruppen svenskar utifrån att de tillskrivs 

högre stående kultur, värderingar och levnadsmönster, än invandrare. Assimilationsteori 

innebär att invandrare förväntas överge sin kultur och sina levnadsmönster, för att integreras. 

De förväntas sedan adaptera de seder, värderingar och normer som majoritetsbefolkningen i 

det nya hemlandet har (Giddens, 2007). Utifrån teorin konstrueras kultur som statisk, 

oföränderlig och oförenlig med andra kulturer (Kamali, 2002). Kultur förstås genom analysen 

som statisk och oföränderlig, utifrån ett kulturessentialistiskt synsätt. Utifrån 

integrationsbegreppets innehåll beskrivs att det är invandrare som ska förändra sin kultur, sina 

värderingar och sina levnadsmönster i riktning mot majoritetssamhället, för att integreras. 

Integration som bevarande av romsk kultur och identitet 

Genom inläsningen av datamaterialet framkommer att romer också ses som bärare av en 

särskild kultur och identitet. De särskilda attribut som gruppen tillskrivs, ska bevaras vid 

integration av romer.      

 I rapporten ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” beskrivs fenomenet: ”Att 

reparera romers tillit till samhället hänger intimt samman med att stänga välfärdsklyftan.  

Romer måste känna sig trygga i majoritetssamhället och uppleva att deras intressen tas tillvara 

och deras säkerhet garanteras av statsmakten, för att fullt ut våga satsa på en social och 

ekonomisk integration. Stöd till den romska identiteten och kulturen, garantier för romers 

rättigheter till utbildning och etablerande av former för delaktighet och inflytande är viktiga 

pusselbitar liksom en försoningsprocess som gör upp med det förflutna. Detta skulle skapa 

förutsättningar för ett nytt samhällskontrakt mellan romer och majoritetssamhället.” (SOU 

2010:55, s. 206). I citatet framkommer att romsk integration bygger på att gruppen känner sig 

trygg i majoritetssamhället och att deras intressen tas tillvara. Det sker bland annat genom 

stöd till den romska identiteten och kulturen. Därigenom skapas en ekvivalenskedja som 

likställer romer med en särskild identitet och kultur. Romer förväntas genom en 

ekvivalenskedja behålla den kultur och identitet som de tillskrivits, då de integreras in i det 

svenska samhället. Därigenom konstrueras integrationsbegreppets innehåll utifrån att romers 

kultur anses som lika accepterad, men dock ändå annorlunda än majoritetssamhället, vid 

integration.      

 Kulturell pluralism innebär att olika kulturer ses som tillgångar och att människor med 

olika kulturer ges samma rättigheter och möjligheter vid integration. Vid en lyckad integration 



14 
 

lever människor med olika kulturer, sida vid sida. Människorna behåller alltså sin kulturella 

särart (Giddens, 2007). Kultur förstås som en statisk och oföränderlig enhet (Kamali, 2002). 

Teorin sammanhänger väl med analysen. Romernas kultur och identitet ska bevaras vid 

integration. Det förstås att deras kultur och identitet kan existera sida vid sida med den kultur 

och identitet som majoritetssamhället tillskrivs. Samtidigt förstås deras kultur och identitet 

som statiska. Någon hybridisering mellan kulturformerna som romer och majoritetssamhället 

tillskrivs, förstås inte kunna ske vid integration.  

Integration utifrån skapandet av etniska stereotyper 

Nyanlända invandrare som etniska stereotyper i integrationspolitiken 

I datamaterialet konstrueras nyanlända invandrare som det subjekt som utgör kärnan i 

integrationsdiskursen. Gruppen tillskrivs därmed en subjektposition. En subjektposition 

skapas utifrån förväntningar på hur subjekt ska uppföra sig och bete sig. Sådana förväntningar 

skapar en roll som subjekten determineras att anta, utifrån de omkringliggande strukturerna 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  Integrationsbegreppets innehåll skapas utifrån att 

subjektet nyanlända invandrare lever upp till de beteenden som de tillskrivs. Nedan följer en 

analys av hur rollen konstrueras och hur den bidrar till att konstruera integrationsbegreppets 

innehåll.  

 Nyanlända invandrare förknippas inledningsvis med en förväntan på att aktivt söka 

arbete. En introduktionsersättning skapar incitament till ett sådant beteende. I ett citat hämtat 

ur rapporten ”Egenansvar – med professionellt stöd”, beskrivs hur ersättningen förväntas 

inverka på subjektets beteende: ”Introduktionsersättningen ska ses som betalning för att vara 

aktiv under introduktionstiden (…). Det främjar även integrationen av fler utlänningar (…).” 

(SOU 2008:58, s.87). Utifrån citatet konstrueras en ekvivalenskedja, där subjektet 

sammankopplas med en förväntan på att vara en aktiv arbetssökande under den första tiden i 

Sverige. Introduktionsersättningen förstås skapa incitament till ett sådant beteende. Det gör att 

en föreställning skapas kring att nyanlända invandrare behöver motiveras till det. Därigenom 

tillskrivs subjektet genom en ekvivalenskedja inte uppfylla den förväntan som finns idag, på 

att vara en aktiv arbetssökande.  

 Det konstateras vidare att nyanlända invandrare förväntas lära sig svenska snabbt genom 

programmet svenska för invandrare (SFI). För att öka effektiviteten vid inlärningen av det 

svenska språket, har regeringen föreslagit en bonus som ska motivera gruppen till att snabbt 

lära sig svenska.  I rapporten ”Nationell SFI- bonus ” beskrivs hur bonusen ska stimulera till 

ett sådant beteende: ”En sfi-bonus bör kunna motivera nyanlända invandrare att påbörja sfi så 
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snart som möjligt, att förbättra deras närvaro i utbildningen och att göra extra ansträngningar 

att snabbt nå godkänd nivå i sina studier.” (Prop. 2008/09:156. s. 20). Genom en 

ekvivalenskedja sammanknyts subjektet nyanländ invandrare med en förväntan på att snabbt 

lära sig det svenska språket. En ersättning krävs för att motivera gruppen till att lära sig 

svenska. Därigenom skapas en ekvivalenskedja som beskriver nyanlända invandrare som 

subjekt, utifrån en föreställning om att de saknar den motivation som förväntas idag till att 

lära sig svenska. 

 Genom analysen påvisas att nyanlända invandrare tillskrivs en subjektposition inom 

integrationsdiskursen. De förväntas vara aktiva arbetssökande och lära sig svenska snabbt. 

Det stadgas att subjektet behöver motiveras till dessa beteenden. Därigenom skapas 

föreställningen att subjektet inte är så motiverat, som det förväntas vara idag. En etnisk 

stereotyp är upprättandet och föreställningen om en etnisk grupps kultur, beteenden och 

egenskaper. Etniska stereotyper, skapas ofta utifrån nedvärderande egenskaper och fördomar 

om en grupp. Konstruktionen ger därmed ofta upphov till etnisk diskriminering 

(Nationalencyklopedin, 2012*). Analysen sammanhänger väl med teorin. Nyanlända 

invandrare tillskrivs bära på negativa beteenden, utifrån en tillskriven etnicitet, som ”icke-

svenskar”. Därmed skapas en generalisering av gruppen och dess särdrag. De strukturer som 

omger den nyanlända invandraren skapar en subjektposition som den nyanlända invandraren 

determineras att anta.  Förväntningen bygger, enligt analysen, på en diskriminerande 

föreställning om hur den nyanlända invandraren beter sig. Således skapas 

integrationsbegreppets innehåll utifrån en homogeniserande diskurs, kring den nyanlända 

invandrarens beteenden och förväntade roll, vid integration. 

Romer som etniska stereotyper i integrationspolitiken 

Romer kan förstås som ett ytterligare subjekt i integrationsdiskursen. (Winther-Jörgensen & 

Phillips, 2000). Nedanstående analys har som målsättning att definiera integrationsbegreppets 

innehåll utifrån den subjektpositionen.     

 Romers integration sammanlänkas med en diskurs kring att gruppen måste gå igenom en 

försoningsprocess med samhället innan de kan integreras. I ett citat hämtat ur rapporten 

”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”, beskrivs diskursen: ”Romer måste känna sig 

trygga i majoritetssamhället och uppleva att deras intressen tas tillvara och deras säkerhet 

garanteras av statsmakten, för att fullt ut våga satsa på en social och ekonomisk integration. 

Detta skulle skapa förutsättningar för ett nytt samhällskontrakt mellan romer och 

majoritetssamhället.” (SOU 2010:55, s. 23). Den romska befolkningen förstås våga integreras 
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då de återigen litar på stadsmakten och känner sig trygga i majoritetssamhället. Det förväntas 

därmed att subjektet resonerar i liknande termer kring sin historia och den försoning som 

konstrueras hänga samman med den. Därigenom upprättas ett beteende som förstås 

sammanhänga med subjektpositionen romer generellt.   

 Vidare konstrueras romer behöva stimuleras till att vilja delta i samhället. Samhället ska 

skapa förutsättningar till det. Ur samma rapport är ett citat hämtat som beskriver fenomenet: 

”Att häva romers maktunderläge handlar till stor del om välfärdssatsningar (…) att mota 

tillbaka antiziganismen men också om att skapa förutsättningar för en vilja att delta, det vill 

säga en reparerad tillit från romer gentemot majoritetssamhället.” (SOU 2010:55, s. 206). Det 

förväntas att romer, då de har en reparerad tillit till majoritetssamhället, återigen ska vilja 

delta i samhället. Utifrån diskursen förstås romerna inte som så villiga som de förväntas vara, 

i sin vilja att delta i samhället. Därigenom upprättas en föreställning om ett beteende som 

genom en ekvivalenskedja sammankopplas med romernas subjektposition.   

 Analysen påvisar att romer konstrueras som en subjektposition i integrationsdiskursen. 

Romer förväntas våga satsa på integration, först då de försonats med stadsmakten och 

majoritetssamhället. Därmed skapas en ekvivalenskedja som tillskriver romer homogena 

föreställningsvärldar och handlingsmönster. Romer beskrivs också som omotiverade i att delta 

i samhället, eftersom det upprättas en diskurs som talar om att de behöver motiveras till det.  

Således upprättas en nedvärderande och homogeniserande diskurs kring de beteenden som 

upprättas sammanhänga med den romska gruppen. En ekvivalenskedja likställer därmed 

romers subjektposition med en etnisk stereotyp (Nationalencyklopedin, 2012**). Subjektet 

tillskrivs nedvärderande egenskaper utifrån sin etnicitet Därmed tydliggörs hur 

integrationsbegreppets innehåll bidrar till att definiera en etnisk stereotyp av romer. Romerna 

determineras att anta den konstruerade rollen, för att integrationsbegreppet ska få sitt innehåll. 

Arbetsmarknadsintegration 

Nyanlända invandrare och arbetsmarknadsintegration 

I den empiri som granskats konstrueras arbetsmarknadsintegration som kärnan i 

integrationspolitiken, för nyanlända invandrare. Integrationsinsatser såsom språkinlärning och 

bostadsintegration, etableras med syfte att öka arbetsmarknadsetableringen. Vinningen med 

att skapa arbete konstrueras vara att det exempelvis ökar människors självförtroende, skapar 

värdighet och integration i den svenska kulturen. Nedan följer en analys av hur 

arbetsmarknadsintegration konstrueras i integrationsdiskursen för nyanlända invandrare.

 Språkinlärning är ett exempel på ett integrationsredskap som konstrueras i syfte att skapa 
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arbetsmarknadsintegration. Ett citat hämtat ur rapporten ”Nationell SFI-bonus” beskrivs hur 

inlärningen av det svenska språket är en förutsättning för införskaffande av arbete: ”För att 

kunna etablera sig i Sverige behövs ett fungerande språk. Språkundervisning är en viktig del 

av introduktionen för nyanlända. För alltför många nyanlända invandrare fördröjs inträdet på 

arbetsmarknaden på grund av att deras studier i svenska tar för lång tid eller avbryts i förtid.” 

(Prop 2009/10:188, s. 12). En ekvivalenskedja knyter inlärande av det svenska språket, till en 

snabbare arbetsmarknadsetablering. Därigenom förstås inte språkinlärningen ha ett direkt 

egenvärde i sig. Arbetsmarknadsetableringen konstrueras istället som huvudsyftet med 

språkinlärningen.     

 Bosättningspolitik beskrivs ha en liknande målsättning, där målet med införskaffande av 

en bostad anses vara en ökad arbetsmarknadsintegration. I ett citat hämtat ur rapporten 

”Egenansvar – med professionellt stöd” beskrivs hur det kan främja integrationen för 

nyanlända invandrare att flytta till en kommun där arbete finns: ”Bosättningsarbetet är ett stort 

misslyckande i integrationspolitiken. Nyanlända söker trygghet där familj och landsmän finns 

och samlas därför i vissa kommuner. (…) Nyanlända har inte fått tillräcklig information om 

hur de själva avsevärt kan förbättra sina levnadsvillkor genom att exempelvis välja att flytta 

till en annan kommun där jobb och bostäder finns. Varken piska eller morot har fungerat. ” 

(SOU 2008:58, s. 160). Genom citatet upprättas en ekvivalenskedja som påvisar att 

bosättningsarbetet handlar om att bosätta nyanlända invandrare i kommuner där arbete finns. 

Därigenom förstås arbetsmarknadsintegration utgöra målet för bosättningsarbetet.

 Finessen i att skapa arbetsmarknadsintegration, förstås vara att arbete bidrar till att skapa 

positiva effekter för den nyanlända invandraren. Ett citat hämtat ur rapporten ”Egenansvar – 

med professionellt stöd” beskrivs hur införskaffande av arbete gynnar den enskilda individen i 

integrationsprocessen:” I de länder som lyckas bäst med integrationen gäller arbetslinjen. Man 

måste skaffa jobb för att försörja sig. Det är (…) genom arbetskamraterna som man får sin 

introduktion till samhällslivet, landets kultur osv. Det är genom egen försörjning som man får 

självförtroende, värdighet och känner samhörighet med sitt nya hemland.” (SOU 2008:58, 

s.6). En ekvivalenskedja uppstår som stadgar ett samband mellan införskaffande av arbete och 

ett förhöjt självförtroende, högre värdighet och större känsla av samhörighet i det nya 

hemlandet. Hur dessa samband uppstår och om de uppstår för alla nyanlända invandrare, 

beskrivs inte. Det skapas också en ekvivalenskedja där den nyanlända invandraren genom 

införskaffande av arbete förstås få en ökad kännedom om det svenska samhället och den 

svenska kulturen. Hur ett sådant samband upprättas, beskrivs inte, det beskrivs bara att det 

sker. Diskursen befäster synen på svensk kultur som särskild.  
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 Genom politisk ideologi upprättas hur den sociala ordningen organiseras. Det är politiken 

som avgör hur människor tänker, handlar och hur samhället skapas (Laclau & Mouffe, 1985). 

Genom diskursordningen blir vissa sociala praktiker så naturliga att det är svårt att se att det 

skulle finnas alternativa praktiker. Sådana förgivet tagna sanningar, kallas för objektiva 

sanningar, inom diskursteorin. Objektiva sanningar hade kunnat se annorlunda ut, om 

diskursen omdefinierats.  Utifrån den politiska diskursen, blir dock de kontingenta 

sanningarna förgivet tagna, inom en viss tidsmässig- och rumslig kontext (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000). Analysen sammanhänger med teorin. Arbetsmarknadsintegration förstås 

vara målet för integrationspolitiken. Att det skulle vara så är dock ingen självklar eller logisk 

sanning. Att arbete skapar värden såsom samhörighet i det nya hemlandet, värdighet och 

introduktion till den svenska kulturen är inte heller logiska faktiskheter, som gäller för alla 

individer. Det är dock följdriktigheter som legitimeras genom politiken som skapat objektiva 

och förgivet tagna sanningar. Sådana förgivet tagna sanningar bidrar utifrån analysen till att 

definiera integrationsbegreppets innehåll. 

Romer och arbetsmarknadsintegration 

Vid analysen av datamaterialet framkommer att arbete konstrueras som nyckeln till 

integration, även för romer. Integrationsinsatser för romer förstås ha som syfte att skapa 

inkludering på arbetsmarknaden.    

 Integrationsarbete med att exempelvis skapa möjligheter till utbildning och 

införskaffande av en bostad, syftar utifrån diskursen till att skapa integration på 

arbetsmarknaden, för romer. I ett citat hämtat ur ”Romers rätt – en strategi för romer i 

Sverige”, beskrivs att arbetet med utbildning bland annat hänger samman med att skapa 

möjligheter på arbetsmarknaden.”(…) Möjligheter på arbetsmarknaden, hälsosituationen och 

kunskapen om sina rättigheter – det mesta hänger på att romers rätt till utbildning kan 

tillgodoses.” (SOU 2010:55, s. 211). Genom citatet bildas en ekvivalenskedja som stadgar att 

syftet med att inrätta utbildningsinsatser för romer är att skapa en ökad 

arbetsmarknadsintegration. Därigenom definieras integrationsbegreppet för romer hänga 

samman med att etablera sig på arbetsmarknaden.   

 Vidare beskrivs bostadsarbete vara en viktig fråga eftersom en egen bostad förstås skapa 

möjligheter till arbetsmarknadsintegration. I följande citat, hämtad ur samma rapport, beskrivs 

tillgång till en bostad bidra till möjligheten till att förvärvsarbeta för romer. ”Den egna 

bostaden har fundamental betydelse för ett fungerande medborgarskap. För möjligheten (…) 

att arbeta, för en familjs möjligheter att sörja för barnens skolgång och utveckling och så 
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vidare.” (SOU 2010:55, s. 28). En ekvivalenskedja bildas genom citatet, som stadgar att 

tillgången till en bostad främjar möjligheten till att arbeta. Därmed förstås syftet med att 

integrera romer på bostadsmarknaden vara att bland annat skapa arbetsmarknadsintegration. 

Arbetsmarknadsintegration tillskrivs därigenom återigen som ett vidare syfte, utifrån 

integrationsbegreppets innehåll.     

 Syftet med att skapa arbetsmarknadsintegration för romer, förstås vara att det leder till att 

skapa ett minskat socialt och ekonomiskt utanförskap för gruppen. I rapporten ”Romers rätt – 

en strategi för romer i Sverige”, beskrivs hur arbetsmarknadsetablering konstrueras bidra till 

det. ”Den omfattande diskrimineringen av romer på arbetsmarknaden och svårigheterna att 

etablera sig när man har en undermålig skolunderbyggnad fungerar som två stora slussar in i 

ekonomiskt och socialt utanförskap. Delegationen ser rätten till arbete som ett nyckelområde i 

den nationella strategin för romer.” (SOU 2010:55, s. 212). Genom citatet skapas en 

ekvivalenskedja som konstruerar arbetsmarknadsintegration, som ett redskap för att skapa ett 

minskat socialt och ekonomiskt utanförskap. Utifrån den följande skrivelsen stadgas att arbete 

ses som nyckeln till integration och målet för integrationspolitiken för romer.  Det beskrivs 

dock bara att arbete bidrar till att skapa ett minskat utanförskap för romer, inte hur det sker, 

eller om det sker för alla romer. Därigenom skapas en förgivet tagen sanning, som 

upprätthåller integrationsbegreppets innehåll.   

 Analysen påvisar att införskaffande av arbete legitimeras som en objektiv och förgivet 

tagen integrationsmotor för romer. Det stadgas som självklart att arbete skapar motsatsen till 

det utanförskap som romer befinner sig i idag. Det är dock inte självklart att arbete 

exempelvis leder till att minska socialt utanförskap, såsom det stadgas i det ovanstående.  Det 

är också uppenbart i analysen att flera integrationsinsatser är skapade i syfte att skapa en ökad 

arbetsmarknadsintegration. Det är dock inte självklart att exempelvis införskaffande av en 

bostad leder till möjligheten att få ett arbete. Det är inte heller självklart att arbete ska vara 

den centrala motorn för integration. Diskursen präglas därmed av sanningar som är 

kontingenta, men inte logiskt självklara. De objektiva sanningarna legitimeras och 

vidmakthålls, enligt teorin, av den politiska ideologi som omger integrationsdiskursen för 

romer (Laclau & Mouffe, 1985: Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Sammanfattning 

Inledningsvis konstateras att integrationsbegreppets innehåll framställs som mer omfattande, 

då det kopplas till invandrare, kontra då det kopplas till nationella minoriteter. Nyanlända 

invandrare, är den grupp som främst åsyftas genom integrationspolitiken. Därmed utesluts en 
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stor del invandrare, ur diskursen. Trots att målet är generella insatser för övriga invandrare, så 

beskrivs invandrare, i flera fall som grupp, i det material som analyserats. Behovet av 

integration beskrivs i sparsamma termer, kopplat till de flesta nationella minoriteter. Den 

minoritet som utskiljer sig är dock romer, där integrationsbegreppet tillskrivs ett omfattande 

innehåll.      

 Analysen påvisar att integration bygger på en föreställning om att de grupper som 

framställs i diskursen, bär på en annorlunda kultur än resten av samhället.  Invandrare 

förväntas adaptera den kultur, de värderingar och de levnadsmönster som majoritetssamhället 

tillskrivs inneha, vid integration. Det sker utifrån att de, genom en ekvivalenskedja, tillskrivs 

kultur, levnadsmönster och värdesystem, som framställs som annorlunda och lägre stående. 

Den svenska kulturen, konstrueras som normen och det överordnade. Gruppen förväntas 

överge den kultur som den innehar och anta en mer ”svensk kultur”, för att integreras. 

Begreppet integration handlar därmed snarare om assimilation, för nyanlända invandrare och 

invandrare, än integration. Romer beskrivs också som innehavare av en särskild kultur och 

identitet. Därigenom tillskrivs de tillhöra en annorlunda grupp, än majoritetssamhället. Vid 

integration förväntas dock romer behålla den kultur och identitet som de tillskrivits. 

Därigenom skapas en ekvivalenskedja som förbinder integrationsbegreppets innehåll, till 

kulturell pluralism, i förhållande till romer. Romers kultur beskrivs kunna samexistera, med 

den kultur som det övriga samhället tillskrivs. Därigenom accepteras romers kultur i högre 

grad, än invandrares. Trots att romers kultur accepteras i högre grad, så beskrivs dock både 

romer och invandrare som bundna till statiska kulturella egenskaper.  Någon uppblandning av 

kulturformerna, beskrivs inte ske vid integration. Det handlar antingen om att byta kultur eller 

att fortsätta leva som en kulturell särart. Därmed skapas en grundsyn på båda grupperna, som 

att de innan integration, ovillkorligen är annorlunda än det övriga samhället, vad gäller de 

kulturella egenskaper som de tillskrivs.    

 Både nyanlända invandrare och romer konstrueras, utifrån analysen, som subjekt, i 

integrationsdiskursen. Integrationsbegreppets innehåll skapar subjektpositioner, som 

grupperna i viss mån determineras att leva upp till, för att integrationen ska fullbordas. 

Integrationsbegreppet bildas genom analysen, utifrån en föreställning om grupperna som 

etniska stereotyper. Det sker genom att de beteenden som tillskrivs sammanhöra med 

grupperna, bildas utifrån grova generaliseringar kring gruppernas egenskaper. Nyanlända 

invandrare beskrivs exempelvis behöva motiveras till att etableras på arbetsmarknaden. 

Romer beskrivs behöva motiveras till att vilja delta i samhället. Därigenom skapas, enligt 

analysen, en diskurs som talar om att grupperna inte är så motiverade som de förväntas vara, i 
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de delar av integrationsprocessen som åsyftas. Följaktligen skapas en generaliserande och 

nedvärderande bild av de beteenden som konstrueras sammanhänga med grupperna.

 Integrationsbegreppets innehåll, likställs i det närmaste med etablering på 

arbetsmarknaden, för både nyanlända invandrare och romer. Genom analysen framkommer att 

de integrationsinsatser som upprättas i det yttersta syftar, till att skapa 

arbetsmarknadsintegration. Integrationsinsatsernas egenvärde negligeras och minimeras 

således, genom att deras genomgående syfte förstås vara att snabba upp inträdet på 

arbetsmarknaden, för grupperna. Vinningen i att skapa arbetsmarknadsintegration beskrivs 

vara att det bland annat skapar samhörighet och värdighet för nyanlända invandrare. För 

romer sammanlänkas arbetsmarknadsintegration, genom en ekvivalenskedja, med ett minskat 

socialt och ekonomiskt utanförskap. Därigenom konstrueras kausala samband, som 

integrationsbegreppet tar sin utgångspunkt i. Hur de kausala sambanden uppstår och om de 

uppstår för alla nyanlända invandrare och alla romer, beskrivs dock inte. Det är exempelvis 

inte självklart att ett arbete bidrar till att skapa en ökad värdighet. Inte heller är det naturligt 

att det sker för alla nyanlända invandrare. Det är inte heller självklart att införskaffande av 

arbete leder till minskat socialt utanförskap för romer. På samma sätt är det inte givet att det 

sker för alla romer. Genomgående så finns en avsaknad av en djupare beskrivning av hur 

sambanden uppstår, samt om de gäller för alla i grupperna. Därigenom bygger 

integrationsbegreppets innehåll, i förhållande till både nyanlända invandrare och romer, delvis 

på förgivet tagna sanningar om hur integration skapas och vad det innebär. Utifrån hur den 

omgivande politiska ideologin ser ut, så legitimeras etablering på arbetsmarknaden som den 

förgivet tagna nyckeln till integration i Sverige, enligt den analys som förs i tidigare avsnitt.

 Integrationsbegreppets innehåll i förhållande till nyanlända invandrare och romer, bidrar, 

enligt analysen, till att positionera grupperna i förhållande till majoritetssamhället i Sverige. 

Både nyanlända invandrare och romer placeras utanför majoritetssamhället, genom att de 

tillskrivs egenskaper i form av en annorlunda kultur och ett annorlunda beteende. De beskrivs 

också stå utanför arbetsmarknaden. De grupper som inte beskrivs i integrationspolitiken, torde 

redan vara inkluderade i majoritetssamhället. De tillskrivs inte ha ett behov av att integreras. 

Sålunda förstås de redan integrerade på arbetmarknaden, men också kulturellt och 

beteendemässigt integrerade i det svenska samhället. Det gäller, utifrån analysen, stora delar 

av gruppen invandrare, samt alla nationella minoriteter, så när som på romer. 
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Diskussion 

Studien har påvisat att en stor del av innehållet i integrationsbegreppet formas utifrån att 

nyanlända invandrare och romer tillskrivs vara bärare av annorlunda och mer negativa 

beteenden och kulturella egenskaper, än majoritetssamhället. Nyanlända invandrare beskrivs 

som omotiverade till språkinlärning och arbetsmarknadsintegration. Romer beskrivs som 

omotiverade till att vilja delta i samhället. Således läggs ansvaret till den bristande 

motivationen till integration hos grupperna och inte majoritetssamhället. Att endast uppmåla 

grupperna som är ovilliga till att delta, skapar en förenklad bild, som negligerar det ansvar 

som åligger majoritetssamhället för att integrera grupperna. Viktiga faktorer såsom 

diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, skuffas därmed undan och grupperna 

uppmålas som ansvarstagare för utanförskapet och därmed integrationen. 

Integrationsbegreppets innehåll stämplar därmed grupperna till deras utanförskap, istället för 

att verka för att motverka det.     

 Analysen påvisar att integration, innebär assimilation av värderingar och kultur, hos 

nyanlända invandrare. Gruppen tillskrivs därför som helheter, egenskaper och beteenden, som 

kategoriserar dem som ”lägre stående”, än resten av samhället. Också romer kategoriseras 

som ”lägre stående” än resten av samhället, utifrån att de tillskrivs homogena och 

nedvärderande beteenden, som förstås sammanhänga med gruppen som helhet. Genom 

integrationsbegreppet skapas och återskapas därmed etniska stereotyper. Det uppmålas inte att 

det skulle finnas skillnader inom grupperna, som skulle bero på biologiska, psykologiska och 

sociala förutsättningar, hos varje enskild individ. Istället tillskriver diskursen nyanlända 

invandrare och romer, homogena egenskaper, som enbart påverkas av ursprung. De grupper 

som beskrivs vara annorlunda, förväntas förändras, i riktning mot det mer ”normala”, som 

beskrivs sammanhänga med majoriteten i samhället. Därmed skapar och återskapar 

integrationsbegreppets innehåll, i det närmaste en rasistisk föreställning kring grupperna och 

deras inneboende, ursprungsrelaterade olikheter. Integrationsbegreppet återskapar därmed ett 

vi-och-dem förhållande, mellan de grupper som redan förstås som integrerade och de som ska 

integreras.       

 Studien har visat att integrationsbegreppet tar sin utgångspunkt i föreställningar kring 

vilka positiva effekter arbetsmarknadsintegration ger. Uppfattningar kring arbetets positiva 

effekter, utöver rent faktiska ekonomiska effekter, återfinns i hög grad, i analysen. Att arbete 

skapar exempelvis värdighet och ett minskat socialt utanförskap, är snarare uppfattningar, än 

mätbara fakta. Det är dock vad, integrationsbegreppet i det hänseendet bygger på och 
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därigenom etableras också integrationsinsatser, i syfte att skapa ett arbete. Eftersom politiken 

påverkar stora grupper människor, är det skrämmande att den i så hög grad grundas i 

föreställningar, kring vilka positiva värden arbete skapar. Det gör att integrationspolitiken kan 

ifrågasättas och anses vara definierad utifrån lösa grunder kring integrationens effekter, 

snarare än evidensbaserad praktik.     

 Romer beskrivs som annorlunda än majoritetssamhället, i fråga om kultur, identitet och 

beteenden, utifrån integrationsbegreppet. Alla minoriteter i Sverige har dock tillskrivits en 

särskild rättslig och politisk status, med syfte att skydda minoriteternas ställning i Sverige. 

Minoriteterna ses därmed som en del av det svenska samhället. Således skapas en politisk 

paradox där gruppen romer exkluderas i förhållande till majoritetssamhället, genom 

integrationspolitiken. Syftet med minoritetspolitiken är dock det rakt motsatta. Ett förslag på 

forskning som skulle komplettera min studie, är därför att göra intervjuer med romer, kring 

hur de upplever integrationspolitikens praktiska återverkningar för gruppen. Romer hade 

exempelvis kunnat intervjuas kring deras upplevelser av socialarbetares insatser, i förhållande 

till politiken och gruppen. På så sätt hade studien kunnat knytas till praktiskt socialt arbete. 

Det hade också varit viktigt att införliva om romer anser att integrationsinsatserna, utförda av 

socialarbetare och den övergripande integrationspolitiken skapar inkludering, eller 

reproducerar utanförskap, för minoriteten. Min studie har påvisat att inkluderingen i 

integrationspolitiken skapar ett vi-och-dem förhållande mellan majoritetssamhället och romer. 

En sådan studie skulle dock stärkas, genom att kompletteras med studier, som även införlivar 

ett romskt perspektiv. Det är trots allt romer som inkluderas i politiken och förstår dess 

praktiska återverkningar, på ett personligt plan. Genom att skapa studier som inkluderar 

romernas perspektiv så skulle forskningen stärkas och fördjupas.   

 Integrationspolitiken förverkligas i flera fall lokalt, bland socialarbetare. Hur 

integrationsbegreppets innehåll definieras på makronivå, påverkar utfallet av 

integrationsarbetet, på mikronivå. En viktig roll för socialt arbete är därmed att förändra 

strukturer som missgynnar och diskriminerar den enskilda individen i det praktiska sociala 

arbetet. Den här uppsatsen har påvisat att integrationsbegreppet bygger på föreställningar om 

etniska stereotyper, kulturella olikheter och förgivet tagna sanningar kring integrationens 

effekter, för nyanlända invandrare och romer. Det innebär att det praktiska integrationsarbetet, 

som ofta utförs av socialarbetare, präglas därefter. Socialarbetare bör vara öppna för den 

komplexitet och variation som finns hos varje enskild individ, för att motverka diskriminering 

och förtryck av grupper. Genom att socialarbetare ser den variation som finns hos individer 

och de behov som finns hos varje enskild individ så skapas ett hållbart integrationsarbete, som 



24 
 

inte byggs kring fördomar om grupper. Det är också mycket viktigt för socialt arbete att det 

arbete som utförs, bygger på evidens och inte förgivet tagna sanningar. Därmed kan ett mer 

hållbart socialt arbete skapas, där människor de facto gynnas i sin utveckling, genom 

integration. Eftersom integrationspolitiken, i förhållande till nyanlända invandrare och romer, 

idag präglas av en diskriminerande diskurs, kring gruppernas avvikande egenskaper, så är 

dock ett sådant arbete omöjligt. Genom att integrationsdiskursen bygger på föreställningar 

och inte fakta kring exempelvis arbetsmarknadsintegration, motverkas förhoppningen om en 

evidensbaserad praktik inom socialt arbete. Ett förbättrat socialt arbete, med integration kan 

först ske då de diskriminerande och förgivet tagna strukturer som uppsatsen har påvisat 

existerar, förändras. Genom att förändra diskursen i de politiska dokument som formar socialt 

integrationsarbete, så kan det praktiska sociala integrationsarbetet, med nyanlända invandrare 

och nationella minoriteter utvecklas.  
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