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SAMMANFATTNING                                            Antal Sidor:32 

 

 

Samhällsorientering är en huvudsaklig åtgärd som ingår i den senaste politiken kring 

integration av nyanlända invandrare som började gälla december 2010. Det övergripande 

syftet med denna uppsats är att undersöka framställningen av nyanlända invandraren i svensk 

integrations politik utifrån samhällsorienteringen. För att kunna uppfylla syftet har det 

offentliga dokument som gällande samhällsorienterings politik mellan 2008-2011 analyserat. 

Uppsatsen vilar på postkolonial teoretiska respektive diskurs teoretisk- och metodologiska 

ansatser. Den huvudsakliga slutsatsen som uppsatsen kom fram till är det att det nyanlända 

invandraren bemöts hårdare krav utifrån svenska värderingar för att integrera till det svenska 

samhället. Politiken kring samhällsorientering formats utifrån en värderingsdiskurs som 

bygger på normgivande svenskhet respektive avvikande nyanlända invandrare.  
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1-INLEDNING 

 

"… varje politisk lösning som identifierar ett problem skapar samtidigt nya. Alla politiska 

förslag bär med sig vissa problematiska konsekvenser som ständigt bör granskas" (Carbin 

2010:164). 

 

I en debattartikel som har publicerat i SVD (2009) beskriver Jämställdhets- och biträtande 

utbildningsministern Nyamko Sabuni att samhällsorientering är en nyckel i den nya 

etableringsreformen kring integrationspolitik (www.regeringen.se) 

 

De ovan nämnda citatet av den postkolonial teoretisk orienterade statsvetaren Maria Carbin 

och referatet av integrationspolitikern Nyamko Sabuni är utgångspunkten för denna uppsats. 

Integration är ett samhällspolitiskt fenomen som återkommer i den svenska offentliga 

politiska debatten. I ett halvt sekel testades olika politiska strategier av olika politiska aktörer i 

svensk offentlig politik angående integrationspolitiken. Ett centralt politiskt ämne i 

integrationspolitiken är att orientera invandrare
1
 till samhället. Samhällsorientering

2
 är en av 

de åtgärderna som ingår i etableringsreformen som föreslogs av regeringen och tog laga kraft 

december 2010.  Med etableringsreformen syftar regeringen att ”etablera” nyanlända på ett 

effektiv och snabbt sätt i det svenska samhället. Det finns olika dimensioner av 

integrationspolitiken men det som är intressant för den här uppsatsen är konstruktionen av 

nyanlända invandrare i svensk offentlig politik.   

 

För att kunna belysa denna problematik kommer jag använda mig av den postkolonial 

teoretiska utgångspunkten. Även diskursteorin är lämpligt för studien framförallt för att kunna 

analysera maktstrukturer och subjektspositioner. Jag är medveten om att statsvetenskaplig 

forskning relativt sällan använder sig av den postkolonialistiska teorin. Det saknas även 

forskning kring samhällsorienteringens betydelse utifrån postkolonialt synsätt. Men det finns 

en del forskning kring integrationspolitiken utifrån den postkoloniala teorin och diskurs teorin 

                                                           
1
 Kategorin invandrare tycks således inte ensamt kunna särskilja oss från dem. Invandrare utgör en tvetydig term. 

Ofta påtalas kategorins otydlighet genom att skilja på vita och icke-vita invandrade grupper utan att för den skull 

omnämna det faktum att det är just hud- och hårfärg som påtalas. Exempelvis benämns sällan folk som invandrat 

från andra nordiska länder som invandrare. Människor vars föräldrar har invandrat från Kurdistan eller Etiopien 

däremot kan anses vara invandrare – oavsett om de själva invandrat eller inte (Carbin 2010:132). 
2
 Begreppet används sedan 1960-talet i olika former; samhällsinformation, samhällslivsorientering och 

samhällsorientering.  

http://www.regeringen.se/
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som kommer att bli en agenda för studien. Det är bland annat Maria Carbins avhandling 

”Mellan Tystnad och Tal” som uppsatsen tar sitt vetenskapliga avstamp från.  

 

1.1. Syfte och Frågeställningar 

 

Studiens övergripande utgångspunkt är att analysera framställningar i svensk offentlig politik 

kring integrationspolitiken. Ett syfte är att identifiera bilden av nyanländaren i svensk 

offentlig politik utifrån samhällsorienterings åtgärder i den nya integrationspolitiken. Jag 

avser också att analysera hur det svenska samhället framställs i svensk offentlig politik utifrån 

samhällsorienterings åtgärder. Med förhoppningen att identifiera hur(uvida) den offentliga 

politiken bidrar till olika kategoriseringar med fokus på hur ”svenskhet” och ”nyanländaren” 

framställs i offentliga politiska dokument och diskurser. 

 

Uppsatsen kommer i första hand belysa hur nyanländaren beskrevs i offentliga politiska 

dokument som i sin tur skapar stereotyper i samhället bland annat ”den andre”.  Uppsatsen 

kommer också att fokusera på hur maktstrukturer konstrueras i samhället och bildas utifrån 

den offentliga politiska debatten. För att finna svar till dessa funderingar har jag formulerat 

några inledande frågor: 

 

1-Vad sägs och tillskrivs angående samhällsorienteringen i den nya integrationspolitiken? 

2-Hur framställs bilden av det svenska samhället respektive icke västerländska invandrare i 

samhällsorienteringens arbete? 

3-Vilka är de möjliga subjektspositioner som konstrueras utifrån den politiska debatten kring 

samhällsorienteringsreformen?  

 

2-TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Denna uppsats bygger på två teoretiska perspektiv som har utvecklas inom den akademiska 

världen under de senaste decennierna. Det är postkolonial teori och diskursteorin som 

kommer behandlas i den här delen av uppsatsen.  Jag kommer framförallt att diskutera hur 

dessa två teorier hänger samman och är relevanta för denna uppsats. Tanken med 

teorianknytning och tidigare forskning är att bygga en förförståelse för läsaren. Att belysa 

utgångspunkter som studien vilar på.  
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2.1. Postkolonial teori 

 

Postkolonial teori har utvecklats under 1900-talets andra sekel. Men det riktiga genomslaget i 

den internationella akademiska världen sammanfaller med publiceringen av Edward Saids 

bok Orientalism i början av 1980-talet (Carbin 2004:224). Förutom Said så tituleras Frantz 

Fanon, Gayatri Spivak och Homi Bhabha som stora profiler inom den postkoloniala teorin 

(Eriksson & Baaz & Thörn 1999:17). Att definiera teorin är ganska svårt eftersom termen är 

tvistig. Men utifrån en generell uppfattning kan postkolonial teori definieras som ett kritiskt 

perspektiv på den västerländska kunskapstraditionens förståelse och benämning av världen. 

Som ett heterogent forskningsfält har postkolonialism påverkats av den poststrukturalistiska 

teorin som lyfter fram språkets betydelse för framställningen av politiken och institutioner 

(Eriksson & Baaz & Thörn 1999:17–18). Jag har valt att lyfta fram Maria Carbins disposition 

gällande begreppet postkolonial för uppsatsen: 

 
Begreppet postkolonial tas här främst i anspråk som ett analytiskt förhållningssätt där processer av 

identitetsskapande relateras till koloniala tankestrukturer (Carbin 2010:27). 

 

En central tanke inom postkolonial teori är att kolonialistiska tiden inte är över något som 

förespråkas framförallt av Spivak. Enligt henne konstrueras kolonialism fortfarande fast i 

form av neo-kolonialism
3
 som sker på olika plan det ideologiska, ekonomiska och kulturella 

planet (Spivak 1999:270–271). Hon tillägger vidare att även mångkulturalism är starkt 

präglad av neo-kolonialismen (Spivak 1999:270–271). I samma linje beskriver de 

postkoloniala feministerna Reyes, Mulinari & Molina tanken hur även Sverige har 

postkoloniala maktstrukturer och dessa bemöts med skeptiska reaktioner (Reyes & Mulinari 

& Molina 2002:18) Eftersom kolonialism inte bara handlar om ett territorialt intagande, det 

innefattar även det ideologiska vilket skapar ständiga konstruktioner och bildar benämningen 

”de andra” (Reyes & Mulinari & Molina 2002:18). Det är postkolonialismens skillnad från 

det koloniala att det sker en ständig konstruktion av en viss del av befolkningen i samhället 

genom att positionera identiteter. Det intressanta är att detta legitimeras genom den offentliga 

politiken. Bhabha betonar hur man använder stereotyper för att konstruera sanningar.  Hon 

                                                           
3
 Men hon tillägger att neo-kolonialism är inte bara en fortsättning av det koloniala systemet utan den är 

samtidigt något annat som hon kallar för "postkolonialism". (Spivak, Globaliseringens Kulturer, s.270). 

Skillnaden är att kolonialism är mest territorial medan neo-kolonialism är kulturrelativist och har en klass 

perspektiv och är mångkulturalismiskt. (Spivak, Globaliseringens Kulturer, s.270-271). 
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beskriver att en stereotyp som representerar den koloniala fantasin leder samtidigt en viss 

politisk kontroll över ”den andre” (Carbin 2010:27) 

 

En annan central diskussion inom postkolonial teori bygger på hur den västerländska 

epistemologin förhåller sig till icke-västerländska gruppers synvinkel. Diskussionen började 

med Spivaks artikel ”kan subaltern tala”. Hon ställer sig kritisk till hur den västerländska 

akademivärlden påverkar den kapitalistiska politiken (Spivak 1988; Kairos 2002:75). Den 

västerländska epistemologin konstruerar bilden av de Andra genom att ignorera icke-

västerländska världens kunskapsproduktion (Spivak 1988; Kairos 2002:75–94). Hon 

exemplifierar att västerländsk kunskap om de Andra produceras via agenter inte av de Andra 

själva. Även att den västerländska akademivärlden lyssnar på de Andra, endast vissa tal hörs, 

andra försvinner något som Carbin beskriver (Carbin 2010:31). Då istället väljer 

västerländska epistemologin att representera de Andra som inte kan prata för sig själva. 

 

 Att de andra inte kan representera sig själva finns även beskrivet utifrån Marx synsätt menar 

Mohanty och analyserar den västerländska feminismens förhållningssätt till tredje världens 

feminister (Mohanty 2004:276). Genom att västerlänningen ser sig som representant för andra 

framställs de som upplysta och kunniga (Carbin 2010:31;Spivak 1993a). En annan liknande 

framställning är kring begreppet ”vita män räddar bruna kvinnor från bruna män” som Spivak 

diskuterar i relation till den subalterna kvinnans positionering gentemot den västerländska 

kvinnan (Spivak 1988;Kairos 2002:123). Det går att generalisera ett sådant synsätt från 

västerländska till tredje världen. Att västerländska vita framställs som framgångshistoria 

underbygger en nationell önskan om att assimilera skillnaderna och skapa en 

samhällstillhörighet kring vitheten (Ahmed 2011:53).  

 

För att summera kan man säga att jag har tagit fasta på en postkolonial, feministisk kritik som 

poängterar det otillräckliga i försöken att rädda den Andra, låta den Andra tala, eller representera 

den Andra (Carbin 2010:32). 

 

Ett annat centralt problem inom postkolonial teori som är relevant för uppsatsens teoretiska 

grund är hur svenskhet konstrueras. Postkolonial teori synliggör hur det västerländska 

förknippas till moderniteten medan den Andre uppfattas som omodern, patriarkal och 

traditionell. Moderniteten skapar således ett rum för den nationella gemenskapen och känslan 

av tillhörighet. (Carbin 2010:33). Negativt laddade känslor som hat, hot och rädsla förknippas 

ofta med icke-vita/främlingar. Sara Ahmed studerar 11 september 2001och visar hur icke vita 
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kroppar konstrueras som en fara för nationen medan vita kroppar förvandlas till själva 

nationen (Ahmed 2011:79–80). 

 

Likaså formas diskurser om migration kring framställningen av invandringen som ett hot mot 

den gemensamma svenskheten (Mattson 2005:145;Tesfahuney 1998). En tydlig markör i detta 

avseende är jämställdhetsdiskussionen. Jämställdhet mellan kvinnor och män framställs som 

en oåtkomlig värdering i den svenska självbilden i relation till omvärlden (De los Reyes 

2001:93). Men kan även hitta samma mönster i Sverige i relation till invandringen. Den som 

avviker från den riktiga nationella normen, det legitima, respektabla, exkluderas rumsligt 

snarare än att nedvärderas (Carbin 2010: 34). 

 

Postkolonial teoretisk orienterad forskning i Sverige 

 

Integration, definieras ”inom samhällsvetenskapen att process som leder till skilda enheter 

förenas” (www.ne.se). Det intressanta för studien är att analysera maktpositionerna mellan 

enheterna. Det vill säga mellan det svenska samhället och de nyanlända. Integrationspolitiken 

har varit i spets i de senaste åren och levererat en del misslyckande och det följs av nya 

politiska förslag av olika partier (Reyes & Kamali 2005:7). Kritiken utgår från skillnader 

mellan den politiska målsättningen och det faktiska som sker i vardagslivet. Men kritiken 

riktas oftast mot ”de andra” som skulle bli integrerade. Den offentliga politiken kring 

integrationspolitik har nästan aldrig blivit kritiskt granskad och den politiska utformningen 

har inte problematiserats, men sedan några år tillbaka har forskarvärlden börjat ifrågasätta 

integrationspolitikens utformning (Reyes & Kamali 2005:7-8). En av den viktigaste kritiken 

som riktas mot integrationspolitiken är bildningen av kategoriseringar i form av ett ”vi” som 

ska integrera och ett ”de” som ska bli integrerad (Reyes & Kamali 2005:7).  

 

Ett annat perspektiv på problemet beskrevs utifrån den västerländska idé traditionens 

dominans i världen och dess utsprång i Sverige. ”The West and the Rest” (Reyes & Kamali 

2005:7; Hall 1992) är en klassisk benämning i det västerländska synsättet som präglar även 

Sverige med dagens föreställningar om ”identitet, tillhörighet och socialt medborgarskap” 

(Reyes & Kamali 2005:9; Hansen 2000; Magnusson & Stråth 2004).  I samma linje beskriver 

kulturgeografen Katarina Mattson hur svenskhet träder fram som en normgivande position 

http://www.ne.se/
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och förknippas med det moderna, vita och västerländska och hur detta synsätt formar svensk 

samhällspolitisk (Reyes & Kamali 2005:22). 

 

Jämställdhet, är ett begrepp som har blivit centralt inom svensk offentlig politik samt är en 

hörnsten i svensk nationell politik. Reyes beskriver hur begreppet används som en etnisk 

markör i svensk integrationspolitik som förmedlar svenskhet som jämställd respektive 

invandrarna som traditionsbundna (de los Reyes 2002:172–174). Jämställdhet utformas i stort 

sätt utifrån den vita västerländska medelklassen och detta är problematisk för den svenska 

jämställdhetsdebatten (de los Reyes 2002:176). Begreppet framställs som ytterligare en 

normgivande värdering som positionerar svenskheten både gentemot omvärlden respektive 

invandraren (de los Reyes 2002:172). Redan på 1970-talet framkommer jämställdheten som 

en värdering som invandrade kvinnor och män ska anpassa sig till (de los Reyes 2002:172). 

Det intressant är att se hur begreppet positioneras utifrån samhällsorienteringsreformen.  

 

Postkolonialt förhållningssätt till integrationsproblematiken inom 

statsvetenskaplig forskning 

 

I Sverige är statsvetenskaplig forskning gällande integrationsproblematiken som grundar sig 

på postkolonial teori begränsad. Statsvetaren Maud Eduard (2002) gör delvis postkoloniala 

analyser i diskussionen om hedersrelaterat våld med sin bok Kroppspolitik. I boken beskrivs 

hur främlingen konstrueras utifrån nationell politik och varför främlingsskapande ligger i den 

nationella politikens intresse. Statsvetaren Cecilia Åse (2009) har i sin bok Monarkins Makt 

diskuterat nationella konstruktioner kring den svenska monarkin som delvis påverkas av 

denna teoribildning. Förutom ovan nämnda namn finns det även tvärvetenskaplig forskning 

som berör den statsvetenskapliga disciplinen. Postkoloniala feminister som Pauline de Reyes, 

Irene Molina och Diana Mulinari har bidragit med antologier utifrån den postkoloniala teorin i 

Sverige.   

 

Statsvetaren Maria Carbins avhandling "Mellan Tystnad och Tal" diskuterar hedersrelaterat 

våld och problematiserar detta genom ett postkolonialt/feministiskt perspektiv. Maria Carbin 

analyserar den politiska diskussionen om hedersvåld som äger rum mellan mitten av 90-talet 

och fram till 2009, i sin avhandling: "Mellan tystnad och tal – flickor och hedersvåld i svensk 

offentlig politik.” Studien har två syften: "dels att analysera kamp om betydelser som 



 10 

hedersmorddebatten utlöser i offentlig jämställdhets- och integrationspolitik, dels att 

analysera hur unga svenska kvinnor med utländsk bakgrund positioneras i skärningspunkten 

mellan dessa fält."(Carbin 2010:12). Integrationspolitik ligger i fokus men samtidigt lyfter 

Carbin fram politiken mot två typer av våld; hedersrelaterat våld och våld som sker i nära 

relationer. 

 

Carbin beskriver diskurser kring våld mot unga kvinnor utifrån Integrationspolitiken. Enligt 

Carbin så är kärnan i svensk integrationspolitik något som bygger på nationens intresse vilket 

i sin tur symboliseras av svenskheten (Carbin 2010:49). Inkludering/exkludering av 

invandrare sker utifrån den normgivande svenskheten. (Carbin, 2010:72) Carbin beskriver 

fyra olika diskurser som har format politiken (Carbin 2010:160). Mångfalddiskurs som lyfter 

fram den politiska förnyelsen från assimilation till integration. Men det är oklart, vem som ska 

ändra sig om man ska försöka hitta en balans mellan integration och assimilation enligt 

Carbin (Carbin 2010:53).  

 

Den andra politiska diskursen är värderingsdiskurs som förhåller sig kritisk till patriarkala 

värderingar. Denna politik som Carbin kallar för "stora skillnadens politik" består av att lyfta 

fram jämställdheten som en svensk norm och därigenom konstruera det icke-svenska som 

patriarkal och odemokratiskt (Carbin 2010:69). Det framgår en ny politik som beskriver 

problemet i skärningspunkten mellan integration och jämställdhetspolitisk (Carbin 2010:68). 

Carbin lyfter fram Nyamko Sabuni som en förespråkare för denna politik och tillägger att i 

och med denna politik skjuts problemet från ett läge som talar om ”det svenska samhällets 

oförmåga att hantera till invandrarnas oförmåga att respektera svenska värderingar" (Carbin 

2010:69). 

 

Den tredje diskursen som Carbin beskriver är strukturell diskriminering som lyfter fram 

"exkluderingens mekanismer”. Det är framförallt makt perspektiven som man lyfter fram. 

Carbin beskriver att enligt det nya perspektivet som får sin källa från statliga utredningar där 

fokus riktas mot; rasism, främlingsfientlighet, institutionella diskrimineringar (Carbin 

2010:76). 

 

Den fjärde och sista diskursen är könsmaktsdiskurs som diskuteras i samband med den 

politiska debatten om våld i nära relation respektive hedersrelaterad våld. Carbin beskriver 

könsmaktsdiskursen som att våld diskuteras utifrån en struktur som belyser 
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könsmaktsordningen (Carbin 2010:88). I könsmakstdiskursen diskuterar Carbin hur det 

kulturella/etniska/ras perspektivet ignoreras i den politiska debatten gällande hedersvåld 

(Carbin 2010:107). 

 

Maria Carbins avhandling ”Mellan Tystnad och Tal” är en inspirations källa för denna 

uppsats. För att bygga vidare forskningen kring integrationspolitik kommer jag fokusera på 

samhällsorienteringen vilket inte är centralt och aktuellt för Carbins avhandling. I detta 

sammanhang strävar uppsatsen efter en fördjupning av integrationspolitiken genom att 

analysera samhällsorienterings politik. Därför kommer analysen att byggas upp utifrån nytt 

empirisk material och utifrån en ny tidsperiod som skiljer sig från avhandlingen. 

 

2.2. Diskursanalytiska ingångar 

 

Postkolonial teori har präglats av den poststrukturalistiska teorin som betonar språkets 

betydelse i konstruktionen av identiteter, institutioner och politik (Eriksson/Baaz/Thörn 

1999:17–18). Diskursanalys och begreppet diskurs är ett tydligt exempel på denna påverkan. 

Därför är det för uppsatsen av stor betydelse att även grunda sig i det diskursteoretiska 

perspektivet och analys. Diskursteoretiska ingångar omfattar både teorin och metoden för att 

få en helhetsanalys (Bergström & Borèus 2012:353). 

  

Begreppet diskurs samt definitionerna kring begreppet är ganska svårfångat och inte entydigt. 

Förståelsen av begreppet varierar ofta beroende på hur man positionerar sig i relation till 

gällande diskussion. Men utifrån ett generellt synsätt kan diskurs definieras som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Winter Jørgensen & Philips 2000:7). Det finns olika 

inriktningar inom diskursteorin eller diskursanalysen som används inom den 

samhällsvetenskapliga disciplinen. Det finns vissa gemensamma centrala föreställningar och 

målsättningar som kartlägger förståelsen av vissa centrala begrepp som subjekt, språk och 

analyseringen av maktrelationer (Winter Jørgensen & Philips 2000:8). Även om det finns 

olika inriktningar inom diskursteoretiskt angreppssätt kan man tydliggöra gemensamma 

utgångspunkter. Det är framförallt ett socialkonstruktionistisk perspektiv, poststrukturalistisk 

språk analys och marxistisk individ uppfattning och social strukturanalys (Winter Jørgensen 

& Philips 2000:9). 
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Winter Jørgensen & Philips (2000) formulerar fyra olika gemensamma punkter utifrån 

socialkonstruktionistisk perspektiv när det gäller olika inriktningar inom diskursteorin. För det 

första ställer man sig kritisk till objektiv kunskapsproduktion; för det andra hänsynen till 

historisk och kulturellt präglade kunskaper; för det tredje relationen mellan 

kunskapsproduktion och social interaktion; slutligen, relationen mellan framställningen av 

kunskap och mänskliga handlingar (Winter Jørgensen & Philips 2000:11–12). 

 

Poststrukturalistisk analys bygger på att språk är inte bara är en avspegling av den objektiva 

verkligheten utan även att den sanna kunskapen konstrueras genom diskurser som producerar 

olika kunskapstraditioners betydelsekamp om vad som är falskt respektive sant (Winter 

Jørgensen & Philips 2000:11–19). Samtidigt är språket ett verktyg som konstruerar sociala 

relationer och identiteter genom förändring och reproducering (Winter Jørgensen & Philips 

2000:16). 

 

Diskursanalysens subjektsuppfattning grundar sig på Foucault som anser att ”subjekt skapas i 

diskurser” (Winter Jørgensen & Philips 2000:21). Foucaults subjekt uppfattning är präglad av 

Althussers strukturmarxistiska perspektiv som lyfter fram ideologins koppling till subjekt och 

ideologins betydelse för den sociala interaktionen (Winter Jørgensen & Philips 2000:21–22). 

Ideologins centrala roll som styrmedel för diskursen i Althussers teori har kritiserats och 

istället utvecklat ett mer pluralistiskt förhållningssätt (Winter Jørgensen & Philips 2000:23). 

Men fortfarande finns det gemensamma punkter för olika diskursteorier.  

 

Diskursteori 

 

För att analysera språk, makt och politik kommer jag använda diskursteorin som analysmetod 

utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Diskursteorin tar avstamp från två stora teoretiska 

traditioner; ”marxismen som ger avstamp för tänkandet om det sociala och 

strukturalismen/poststrukturalismen erbjuder en teori om betydelse” (Winter Jørgensen & 

Philips 2000:32). Man kan säga att konstruktionen av betydelser kan betraktas som en social 

process vilken består av människans strävan att fastställa tecknens betydelser (Winter 

Jørgensen & Philips 2000:32). Därför behöver vi diskurser för att kartlägga 

betydelseprocesser för att vidare kunna tolka och förstå betydelsefixeringar (Winter Jørgensen 

& Philips 2000:32). Diskursteorin är också intresserad av hur strukturen kring diskurser 
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förändras, konstrueras, omformas och reproduceras (Winter Jørgensen & Philips 2000:37). 

Eftersom olika diskurser som ingår i samma nätverk präglar varandra i en ständig 

betydelsekamp.  

 

Ett exempel på detta kan vara en betydelsekamp om att fylla begreppet kvinna med innehåll. En 

konservativ diskurs söker kanske lägga fast betydelse genom att länka samman tecknet kvinna med 

moder, mjuk, emotionell, hemmafru, medan en liberalfeministisk diskurs istället eftersträvar att 

omkoda betydelsen av kvinna så att den kan betyda exempelvis yrkesarbetare och rationell (Carbin 

2010:38) 

 

Diskursteorins synsätt om det sociala bygger på kritik av marxistisk historiematerialism, 

nämligen bristen på förklaring av medvetenhetens förvandling (Winter Jørgensen & Philips 

2000:37–37) Enligt Laclau & Mouffes uppfattar marxismen den sociala strukturen utifrån en 

objektiv omvärld samtidigt som de ställer sig kritiska till objektivismen och hävdar att det är 

vi som skapar objektivitet kring sociala strukturer (Winter Jørgensen & Philips 2000:40). För 

att förklara medvetenhetens förvandling tar Laclau & Mouffe avstamp från Gramscis teori om 

begreppet hegemoni: 

 
Hegemoni kan bäst förstås som organisering av samtycke- som de processer varigenom 

underordnade medvetande former konstrueras utan att våld eller tvång tillgrips (Winter Jørgensen 

& Philips 2000:39; Barett 1991:54). 

 

 

Makt och subjektspositioner 

 

Michael Foucalt har inspirerat den postkoloniala teorin med maktanalyser, ett viktigt inslag 

för diskursteorin. Begreppet makt är central inom diskursteorin och används i den här 

uppsatsen i linje med Foucault som ett institutionellt centrum eller en struktur (Jfr Carbin 

2010:36). Begreppet makt skiljer sig från de klassiska definitionerna som förekommer inom 

den samhällsvetenskapliga disciplinen. Det vill säga subjekten blir inte de som utövar makten 

utan det blir en plats där makt utövas (Bergström & Borèus:19;Borenius 1986:29). För att 

man ska kunna tala om de styrande och de förtryckta måste makten centreras (Jfr Carbin 

2010:36)  

 

Foucault använder makt begreppet senare till att utveckla en teori om makt och kunskap. Han 

utgår från att makten inte är ett verktyg för att förtrycka utan som ett produktivt verktyg: 

”makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter” (Winter Jørgensen & 
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Philips 2000:20). Samtidigt är makten begränsande och gör att uppfattningen av världen ser ut 

som den gör. Makt som ett produktivt verktyg kan skapa möjlighet för inkluderingen av vissa 

subjekt medan andra subjekt blir exkluderade. När det gäller relationen mellan kunskap och 

makt anser Foucault att makt är kopplad till diskurser som i sin tur skapar olika subjekt och 

objekt som formar vårt vetande om andra objekt och samtidig vad vi är (Winter Jørgensen & 

Philips 2000:20–21). 

  

Subjektspositionering, är ett begrepp som används inom diskursteorin. Ett begrepp som 

definieras som ett utgångsläge för en diskurs i arbetet att tolka och förstå världen. (Johansson 

2007: 12) En subjektsposition som inte strider mot andra positioner omvandlas till objektiva 

verkligheter. Althusser använder interpellation istället för begreppet subjektspositionering. I 

diskurser finns föreställda positioner som subjekten måste ta hänsyn till samt följa (Winter 

Jørgensen & Philips 2000:47). 

 

Under slutet av 1990-talet kom flickor som invandrat eller vars föräldrar invandrat till Sverige att 

ges en identitet genom att positioneras som utsatta flickor i patriarkala familjer därmed blir den 

utsatta flickan en subjektsposition som inte kan begripliggöras utanför språket och som konstitueras 

bland annat genom de satsningar som politiken initierar (Carbin 2010:42; Jfr Laclau & Mouffe 

1985/2001:108).  

 

Både Althusser och strukturalisterna är eniga om att det är diskurserna som bildar olika 

subjekt men att dessa skiljer sig i frågan gällande positioneringen av diskurser (Winter 

Jørgensen & Philips 2000:48).  

 

3-METOD OCH MATERIAL 

 

3.1. Filosofiska och metodologiska ansatser i diskursanalys   

 

Socialkonstruktivism:  

 

Studiens metod består av en kvalitativ textanalys utifrån diskursanalytiska tillvägagångssätt. 

Kvalitativ diskursanalys är en textanalytisk metod som ofta används inom den 

samhällsvetenskapliga disciplinen och anses vara en kritiskt granskande metod för att 

analysera maktförhållanden i samhället (Esaiasson m.fl. 2012:212). Diskursanalys lyfter fram 
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olika synvinklar av samhällsproblem som annars är svåra att ta fram genom systematiska 

undersökningar (Esaiasson m.fl. 2012:212–213). Diskursanalys som används inom den 

samhällsvetenskapliga disciplinen ger inte en klar metodinriktning eller formulerande 

schabloner som man kan utgå ifrån (Bergstöm & Boréus 2012:381). I diskursteoretiska 

ansatser är teori och metod knutna till varandra och tillsammans skapar dessa en ram som 

texterna kan analyseras utifrån (Jfr Carbin 2010:19) 

 

Diskursanalys grundar sina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter i det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Därför utgår man ifrån att verkligheten inte ligger 

bakom diskurser utan det är själva diskursen som är central för den diskursiva forskningen 

(Winter Jørgensen & Philips 2000:28). Det socialkonstruktivistiska perspektivet och analys 

som bygger på kontext möjliggör en alternativ diskurs om integrationspolitiska frågor 

samtidigt är perspektivet fruktbart för den postkoloniala teorin (De los Reyes 2001:120).  

Diskursiv forskning är inte ute efter att fördela utsagorna mellan ”fel” eller ”rätt” utan håller 

sig kritisk till alla och sedan försöker hitta möjliga mönster som finns i diskurserna (Winter 

Jørgensen & Philips 2000:28). Diskursiv analys som utgår från retorik och texter är inte 

bortkopplad från praktiken utan tvärtom forskningen strävar efter att belysa hur praktiken 

legitimeras genom det diskursiva (Carbin 2010:20). Ett möjligt problem som uppstår för 

diskursiva analyser är huruvida forskaren som har åsikter om forskningsämnet fortfarande kan 

förhålla sig kritisk till det ämne som analyseras (Winter Jørgensen & Philips 2000:28–29). 

 

Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet är problematisk utifrån det konstruktivistiska perspektivet men framförallt 

för diskursteoretiska analyser. Eftersom forskaren själv är med i kunskapsproduktionen med 

dess process och påverkar tolkningarna utifrån en subjektivism gör att det då blir svårt att 

hävda att den subjektiva tolkningen kan generaliseras. Men detta utesluter inte att man kan 

sträva efter rimliga tolkningar och slutsatser som kan bli grund för vidare forskning. I detta 

perspektiv syftar inte denna uppsats till några generaliserbara slutsatser när det gäller 

samhällsorienterings politik. Men jag kommer sträva efter att fördjupa diskussioner kring 

ämnet och lyfta fram olika perspektiv på problemet som kan leda till nya forskningar.  
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3.2. Analytiska verktyg 

 

Analysen av materialet kommer att ske utifrån postkolonialistiska och diskursiva 

utgångspunkter som presenterats ovan. Diskursteorins vissa begrepp kommer att användas 

som ett verktyg för att få en fördjupad förståelse och förklaringar av forskningsproblemet och 

inte som positivistisk begreppsoperationalisering (Jfr Carbin 2010:45–46; Howarth 2000:133–

135).  

 

Diskursbegreppet är det centrala begreppet som används i denna uppsats i samma linje med 

poststrukturalistisk synsätt som jag har presenterat ovan. Analysfrågorna som presenteras 

nedan kommer vara verktyget som särskiljer diskurser. Till exempel genom att analysera vilka 

uttalande särskiljs genom att betraktas som önskvärd och icke önskvärd (Jfr Carbin 2010:46) 

När det gäller diskursiv organisering menar Jørgensen och Philips att det tyder på tre 

knuttecken; nodalpunkter, mästersignifikant och myter. De centrala tecknen, noderna, är 

viktiga för att organisera diskurser genom att knyta ihop olika tecken (t.ex., demokrat, 

totalitär), mästersignifikanter organiserar identiteter (t.ex. svenskar, invandrare) och myter 

organiserar ett socialt rum (t.ex. väst, öst)(Winter Jørgensen & Philips 2000:57). Det sker 

genom ekvivalenskedjor där identiteter konstitueras genom sortering av tecken som kopplas 

till varandra (Winter Jørgensen & Philips 2000:51).  

 

Begreppet hegemoni kommer att användas med syfte att synliggöra hur vissa benämningar 

ger tecknet en status och stabila sanningar (Winter Jørgensen & Philips 2000:13). Ett begrepp 

som används inom diskursanalysen är dekonstruktion vilket är motsats till hegemoni (Winter 

Jørgensen & Philips 2000:56). Begreppet kommer användas som ett verktyg att dekonstruera 

de politiska strukturer som naturaliseras i vår omvärld (Winter Jørgensen & Philips 2000:56). 

Subjektspositioner är ett annat central begrepp som används i denna uppsats. Jag kommer att 

analysera vilka subjektspositioner som benämns i politiska sammanhang och vilka som 

problematiseras respektive icke-problematiseras.  

 

För att få en djupare förståelse av den politiska föreställningen kommer jag använda mig av 

vägledande frågor som kommer att ställas till varje dokument vid läsningen. Jag kommer 

använda vissa av Maria Carbins analysfrågor som är ganska passande till denna uppsats: 

Vilka problem framträder och hur förklaras och benämns dessa? Vad betraktas som önskvärd 
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respektive icke-önskvärd? Vilka politiska lösningar föreslås? Hur benämns olika subjekt i och 

genom politiska diskurser (Carbin 2010:47)? 

 

Det finns olika anledningar till att jag valt dessa analysfrågor för att analysera uppsatsens 

empiriska dokument. För det första genom att ställa dessa frågor till materialet strävar jag 

efter att lyfta fram vad som problematiseras och hur dessa tillskrivs i materialet. För det andra 

frågorna kommer att hjälpa mig att ta fram förklaringarna och orsakerna till möjliga problem 

och för det tredje, genom frågorna vill jag analysera framställningen av politiska lösningar. 

Till slut att analysfrågorna har provats i en forskning kring samma problemområde som har 

liknande teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Vilket jag tycker förstärker uppsatsens 

forskningsanknytning.  

 

3.3. Material och datainsamling 

 

I den här uppsatsen analyseras samhällsorienteringens reform för nyanlända som ingår i 

etableringsreformen där den senaste integrationspolitiken i Sverige beskrivs. Syftet är att 

utifrån teoretiska och metodologiska utgångspunkter analysera och kartlägga hur politiska 

diskurser kan konstruera vissa grupper och identiteter. Uppsatsen kommer sträva efter att 

uppnå en djupare förståelse av politiskt offentliga dokument därför har jag valt att även 

analysera politiska debatter i riksdagen. 

 

Det är framförallt offentliga politiska dokument i form av statliga utredningar, propositioner, 

motioner, statliga rapporter och politiska debattartiklar som bygger uppsatsens empiriska 

grund. Materialet har analyserats i sin helhet men fokus ligger i diskussioner om 

samhällsorienterings politik i vissa omfattande dokument.
4
 Det grundläggande empiriska 

materialet består av den statliga utredningen SOU 2010:16 Sverige för nyanlända Värden, 

välfärdsstat, vardagsliv. Men för att fördjupa analysen har jag även använt mig av motioner 

och debatt artiklar. Det valda materialet har jag sökt i riksdagens och regeringens sökmotor 

främst med begreppen: samhällsorientering och nyanlända invandrare. Analys av materialet 

började med grova läsningar för att få en generellt övergripande bild som pekar på vart fokus 

                                                           
4
 Till exempel i den statliga utredningen SOU 2008:58 Egenansvar- med professionellt stöd, som omfattar hela 

etableringsreformen och vissa andra stora dokument fokuserade jag att analysera diskussioner kring 

samhällsorienterings politik. 
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ligger. I senare läsningar fokuserade jag på att välja ut återkommande diskurser och teman. 

Och till sist utifrån bestämda diskurser har jag analyserat materialet utifrån uppsatsens 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

 

När det gäller samhällsorientering för nyanlända finns det en hel del offentliga tryck. Med 

anledning av att uppsatsen syftar till en viss period, nämligen 2008-2011 har jag valt 

offentliga politiska dokument under denna tidsperiod. En studie som ska ha en större tidsram 

kräver mycket mer tid att ta fram, läsa och analysera materialet. Vilket gjorde att uppsatsens 

fokus avgränsades till den senaste etableringsreformen. Men för att inte mista det historiska 

perspektivet har jag använt mig av det analyserade materialets historiskt relaterade avsnitt.  

 

 

4. RESULTATREDOVISNING 

 

Analysens uppläggning 

 

Integrationspolitikens kursändringar sedan 1960-talet och dess förändrade förutsättningar 

tvingar politiker till nya åtgärdsprogram med syfte att nå en lyckad integration av invandrare. 

Den nya politiken som utgår från att etablera nyanlända till det svenska samhället och 

arbetslivet är ett ”nytt” försök i att definiera problemet samt hitta politiska lösningar till 

problemet. I syftet med att analysera konstitueringen av nyanländaren i 

samhällsorienteringsdiskursen kommer jag att utgå från uppsatsens analysfrågor. Mot 

bakgrund av dessa analysfrågor kommer jag att analysera tre olika diskurser som är centrala i 

det empiriska materialet. Dikotomier
5
 används på rubriknivån med syfte att tydliggöra 

upplägget. Dessa diskurser är "att integreras", "att passera" och "att orienteras".  

                                                           

5 dikotomi (grekiska dichotomi´a 'tudelning', av dicho´tomos 'skuren i två delar'), inom 

samhällsvetenskaperna: variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande 
kategorier. Variabeln kön är ett exempel på en sträng eller naturlig dikotomi, dvs. den kan endast anta 
två värden. Andra variabler konstrueras som dikotomier för att underlätta bearbetning och analys, 
t.ex. indelning av variabeln ålder i kategorierna yngre och äldre, eller inkomst i högre och lägre. 
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4.1. En fråga om ”att integreras”: Vi/De Andra?  

 

Behovet av de nyanlända invandrarnas orientering till det svenska samhället är en 

återkommande diskurs i svensk integrationspolitik. Det finns en tendens i Sverige som 

förknippar invandrare med problem. Med Kristina Borèus och Carbins ord tenderar 

invandraren att förknippas med en alltmer problemorienterad bild vilket är tydligast i och med 

1990-talets politik. (Carbin 2010:69; Boréus 2005:175). Med en tanke om att utplåna 

föreställda skillnader konstaterade man i politiska utredningar att nyanlända invandrare 

behöver samhällsinformation och denna politik har aldrig ifrågasatts (SOU 2010:16; s.50-51).  

 

Det yttersta syftet med samhällsorienteringen är trots allt inte att underlätta offentliga institutioners 

arbete gentemot målgruppen, utan att underlätta målgruppens integration och etablering i 

samhället (SOU 210:16; s.67).
6
 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten för den svenska integrationspolitiken utgår från att den 

nyanlända invandraren bör integreras i samhället. Utifrån citaten kan man konstatera att denna 

föreställning är fortfarande en självklarhet för den offentliga politiken. Problematiken ligger i 

nyanländarens kunskap enligt den statliga utredningen som också ligger till grund för den nya 

etableringsreformen bl. a. i form av samhällsorientering. Förklaringen till denna 

problematisering av nyanländarens kunskap konstruerar en bild: 

 

I Sverige genomsyras vår lagstiftning av respekt för individen, demokratiska värden och 

grundläggande mänskliga rättigheter. Vi är stolta över vår kultur som innebär att individer kan 

välja att leva på olika sätt. Vi har kommit långt i vår syn på människors värde, barns rättigheter, 

jämställdhet och ungdomars frihet att välja sina egna livsvägar osv. Det är självklart att respektera 

människors olikheter. Här kan det uppstå stora kulturkrockar som måste hanteras i skolan och i 

introduktionsarbetet för vuxna (SOU 2008:58, s.209-210).  

 

Bilden som beskrevs i citaten är att det finns skillnader mellan svenskar och nyanlända 

invandrare när det gäller vissa värderingar. Värderingar som förknippas med svenskar är ofta 

dessa som idealiserad, västerländskt producerade så kallade internationella värderingar. Det 

framgår ett "vi" och "de" tänkande i citatet. ”Vi” svenskar har önskvärda värderingar medan 

                                                           
6
 Kunskapen om det nya samhället är nödvändigt för att den nyanlände ska kunna bli integrerad. Det är dessutom 

så att samhället blir allt mer komplicerat och det krävs orienteringsförmåga från individernas sida för att de ska 

finna sig tillrätta. Därför föreslår jag att samhällskunskap görs till ett obligatoriskt inslag i introduktionen (SOU 

2008:58, s.211). 
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nyanlända saknar dessa värderingar och därmed har behov av kunskap för att kunna integreras 

i det svenska samhället.  

 

Utifrån diskursernas normskapande funktion kan man konstatera att dessa kategoriseringar 

legitimeras och skapar hierarkiska strukturer i samhället. Integrationspolitiken framställer 

verkligheten utifrån dikotomier i samma linje med den västerländska kunskapsproduktionen 

som skapar kategoriseringar (De los Reyes 2001:13). Trots att denna politik som bygger på 

kategoriseringar har kritiserat i tidigare utredningar och forskningar finner man samma 

exkluderande mönster i den nya politiken kring nyanlända invandrares etablering till 

samhället.
7
 Denna kritik lyfts fram även i en av miljöpartiets motion gällande nyanlända 

invandrarens etablering som bedömer politiken som "ett stort misslyckande" och påpekar att 

det finns strukturella problem (Motion 2009/10:A12) 

 

Citaten påvisar hur den svenska integrationspolitiken formas kring en nationell homogenitet 

och exkluderande attityd. Min tolkning av denna kritik som riktas mot integrationspolitiken är 

att den grundläggande föreställningen som tyder på att nyanlända invandrare behöver anpassa 

sig till den normgivande svenskheten. Detta behov bottnar i föreställningar om nyanländarens 

olikheter från det svenska samhällets homogenitet.  

 

Receptet som framställts av den svenska integrationspolitiken är att problemet kan lösas 

genom samhällsorienterings åtgärder till nyanländaren. Dåvarande integrationsministern 

Nyamko Sabunis benämner samhällsorienteringen som en nyckel till integrationen i en 

debattartikel som har publicerat i SD den 3 september 2009: 

 

Utredningen "Egenansvar - med professionellt stöd", som ligger till grund för reformen, betonar 

också det ökade behovet av samhällsinformation till nyanlända flyktingar. Därför föreslår 

regeringen att samhällsorientering ska ingå för alla nyanlända som deltar i etableringsinsatser 

under den första tiden i Sverige. (www.regeringen .se) 

 

Det ständiga behovet av nyanländarens orientering till det svenska samhället förstärks med 

ord med tydlig beskrivning som också innebär nya krav som bland annat innebär en villkorlig 

                                                           
7 I den statliga utredningen Integrationens Svarta Bok (SOU 2006:79) kritiseras denna dikotomi som är grund för 

integrationspolitiken: Integrationspolitiken har kommit till en återvändsgränd eftersom den endast kan 

förverkligas genom att ständigt återskapa uppledningen mellan ”vi” och ”dem”. ”Vi” ”svenskar” som är 

integrerade, och ”de” invandrarna” som ska integreras i ”vårt” samhälle och därför behöver integrationspolitik 

(SOU 2006:79, s.9-10) 

Samma kritik finns hos vissa postkolonial orienterade forskare som de los Reyes och Masoud Kamali i den 

statliga utredningen "Bortom vi och dom" 
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integration. Medan den grundläggande politiken att ”de andra” behöver integreras återstår 

ökar man kraven för en möjlig integration. Detta är milt utryckt inte en välkommande politisk 

reflektion utan detta förmedlar snarare att "den andre" är inte befinner sig på hemmaplan och 

ett passerande till det svenska samhället kommer kräva en del. Genom att dra en gränslinje 

mellan "vi" som är integrerade och "de andra " som bör integreras markerar man 

maktpositioner.  

 

Huvudpoängen är att redan första mötet framställs nyanländaren som ett problem för det 

svenska samhället oavsett vilka egenskaper man bär med sig. Med andra ord tenderar den 

nyanlända invandraren att förknippas med problem som förstärks med nya krav. Denna 

dikotomi skapar positioner i samhället för subjekten. En tolkning som kan utvecklas är utifrån 

noderna ”vi" och "de andra" produceras andra tecknen som länkas till noderna: 

 

"Vi" svenskar är integrerade, nationellt homogena, har makt och är oproblematisk. 

 

På motsvarande sätt noden "de andra" länkas till: 

 

"De andra" nyanlända bör integreras, är nationellt avvikande, saknar makt och är 

problematisk. 

 

4.2. En fråga om ”att passera”: Västerländsk/icke västerländsk?  

 

En annan grundläggande problematisering är kring integrationspolitikens målgrupp. Med 

tanke på uppsatsens syfte som fokuserar på konstruktionen av nyanlända i den svenska 

integrationspolitiken analyseras vilka det är som framställs som problematiska i det empiriska 

materialet. I den statliga utredningen SOU 2008:58 Egenansvar- med professionellt stöd, 

pekas vissa grupper ut nyanlända invandrare som ett mål för samhällsorienterings politik. 

  

Målet för introduktionsarbetet är att Zahra (jag kallar för enkelhetens skull den nyanlände för 

Zahra i fortsättningen) så snart det någonsin är möjligt ska vara i arbete eller utbildning som leder 

till egen försörjning eller ha ett eget företag. Zahra ska också ha lärt sig svenska och fått sådan 

information att hon kan förstå sitt nya hemland och dess kultur SOU 2008:58, s.60). 

 

Det intressanta för uppsatsen med detta citat är att utredaren väljer att benämna nyanlända 

som Zahra. Zahra är ett uppenbart icke-västerländsk kvinnlig namn, närmare bestämt ett 
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vanligt namn i Mellanöstern.
8
 Det konstrueras en stereotyp som symboliserar positioner 

mellan vi/de andra, vit/svart, västerländska/icke-västerländska, svenska/nyanlända. I samma 

linje med Bhabba skriver Carbin att stereotyper konstruerar den koloniala artikulationen av 

det sanna och möjliggör den politiska kontrollen över den andre (Carbin 2010:27). Zahra som 

stereotyp artikuleras i olika integrationspolitiska program. Ett av dem är Länstyrelrelsen i 

Västmanlands projekt Flyktsamverkan där Zahra framställs som en afrikansk kvinna.  

 

Att man väljer ett kvinnligt namn som stereotyp tyder på den svenska integrationspolitiken 

föreställning om nyanlända. Det vill säga samhällsorienteringens fokus ligger i första hand på 

nyanlända kvinnor. Den koloniala föreställningen bygger bland annat på att nyanlända 

kvinnor är förknippade med problem och därför bör i första hand kvinnorna integreras. En 

postkolonialt orienterad tolkning som kan relateras till detta är Gayatri Spivaks ord ”vita män 

räddar bruna kvinnor från bruna män” vilket skulle innebära att den integrerade svenskheten 

räddar nyanlända kvinnor.  

 

Det finns en tydlig skildring när det gäller den nyanlända invandrarens geografiska, rumsliga 

och etnografisk positionering som är exkluderande. 

 

De ökade kraven på innehållet i samhällsinformationen speglar förändringen i invandringen från 

nordisk och europeisk invandring från några få länder till en invandring från många och ofta 

fjärran belägna länder där erfarenheter av motsvarande samhälleliga system förmodades saknas. 

(SOU 210:16; s.50-51). 

 

Målgruppen som problematiseras är inte längre vilken invandrare som helst utan det sker ett 

tydligt särskiljande mellan icke-västerländsk invandrare och västerländska som förflyttar sig 

till Sverige. Särskiljandet består av rumslig och etnisk exkludering av vissa grupper 

invandrare. De vita/västerländska får passera som godtagbara och integrerade med vissa 

formella krav medan den icke västerländske invandraren får större krav för att passera som 

svenskt. Alltså den icke västerländska invandraren pekas ut som problem i det 1980-talets 

politiska kursändring kring samhällsorientering.  

 

För att kunna konkretisera och fördjupa analysen om vilka problem som framträder och hur 

dessa benämns i samhällsorienteringsdiskursen kommer jag att diskutera tre centrala 

diskurser. Den första diskursen är svenska värderingar som orienteringsnorm.  

                                                           
8
 Namnet kan förekomma i olika former, bl.a. Zahra (arabiska) eller Zehra (turkiska). (www. 

svenskanam.altforforaldrar.se) Men namnet är ett vanligt namn i det flesta muslimska länderna.   
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4.3. En fråga om "att orienteras": Svenskhet/Nyanlända 

 

"Värde" som utgångspunkt 

 

I den här delen kommer jag att analysera framställda problematiseringar och politiska 

lösningar kring samhällsorienterings politik. Dessa politiska lösningar produceras utifrån 

värden som enligt en av utredningarna utgår från svenska grundlagar och internationella 

konventioner. 

 

Det kan vara svårt att precisera vad som avses med ett samhälles grundläggande värden. Vårt 

principiella ställningstagande är här att utgå från grundlagen. Den mest auktoritativa och bindande 

formuleringen av de övergripande etiska och konstitutionella principerna återfinns i 

regeringsformen. Där återges den gemensamma referensram som ytterst ska hjälpa oss att fredligt 

lösa de konflikter som uppstår och de principer som ska ligga till grund för statens handlande. 

Värden och principer som uttrycks i regeringsformen och i internationella konventioner som 

Sverige anslutit sig till, blir i vårt förslag utgångspunkten vid behandlingen av aspekten ”värden” 

(SOU 2010:16,s.13). 

 

”Värden” konstruerar kärnan – som även kan kallas för noden - i samhällsorienterings politik. 

I värderingsdiskursen som problematiserar nyanlända invandrarens integration till det svenska 

samhället förekommer några centrala teman. Det är framförallt familjelivet, könsroller, 

religion, barnuppfostran, ungdomarnas integritet, arbetsliv, kunskapsproduktion och 

jämställdhet som problematiseras. Det sker en kategorisering av svenska samhällets 

värderingar gentemot nyanlända invandrares värderingar utifrån värderingsdiskursen. 

 

Det svenska samhällets värderingar är en viktig punkt som anses innehålla 

samhällsorienterings politik. Anledningen att svenska grundläggande värderingar ingår i 

samhällsorienterings åtgärder motiveras med att den ska etablera nyanlända invandrare i 

arbets- och samhällslivet. I den statliga utredningen SOU 2008:58 Egenansvar- med 

professionellt stöd, beskrevs denna motivering. 

 

Det räckte inte längre med att presentera hur samhällets service är uppbyggd och fungerar. Det 

höjdes också krav på att tankarna, idéerna och värderingarna bakom de samhälliga systemen skulle 

presenteras och förklaras för att därigenom bli kända och respekterade av invandrarna. I dag har 

innehållet i det som en gång benämndes samhällsinformation utvidgats ytterligare. 

Samhällsinformationen ska inte bara ge alla nyanlända invandrare kunskap om det demokratiska 

systemet utan även skapa förståelse för grundläggande normer i det svenska samhället (SOU 

2008:58. s.345). 
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Diskursen om det svenska samhällets värderingar är tvetydigt. Dels menar man 

samhällsinformation som består av fakta om till exempel Sveriges lagar, geografi 

välfärdsystem o.s.v. Den andra dimensionen av diskursen är svenska normer och koder som 

träder fram. Svenska värderingar, normer, lagar och traditioner som sätter ihop det svenska 

systemet framställs som en förebild för den nyanlända invandraren.  

 

Det tolkar jag som en hegemonisering där svenskheten framställs som ett ideal för 

nyanländaren. Konsekvensen som blir när svenska värderingar framställs som det enda rätta 

är konstruktionen av motbilden, nyanlända invandrare konstrueras som ett problem. Även 

genom att man undviker att benämna nyanländarens värderingar konstrueras en bild av de 

genom att svenska värderingar synliggörs. Denna politik kan tolkas med hjälp av Edward Said 

som beskriver hur identifieringar av grupper kan göras i relation till andra gruppers 

identifiering (Said 2004). Den outtalade nyanländaren artikuleras och fixeras genom att 

svenska värderingar stabiliseras och normaliseras. Framställningen av svenska värderingar 

sätter en gräns för betydelsen av nyanländaren. Problemet är tvetydigt, för det första icke-

svenska värderingar framställs som icke-anpassade för det svenska samhället, det andra i 

samma linje som med Carbin, problemet handlar inte längre det svenska samhällets oförmåga 

att hantera skillnader utan snarare om nyanlända invandrares oförmåga att respektera svenska 

värderingar (Carbin 2010:69). 

 

Ett annat exempel på ansatser som söker beskriva vilka värderingar som finns i Sverige återfinns i 

en rapport från Integrationsverket, där Thorleif Pettersson och Yilmaz Esmer diskuterar hur 

svensk kultur och värderingar i det svenska samhället kan förstås i förhållande till grundläggande 

värderingar i andra länder. De konstaterar att svenskar utmärker sig genom att deras intresse för 

religion i allmänhet är betydligt lägre, liksom deras påtagligt svagare intresse av en traditionell 

familjeform som bygger på traditionella könsroller. Svenskarna visar också en mycket starkare 

uppslutning kring de emancipatoriska frihetsvärdena. Svenskarna har större horisontell tillit till 

andra, de är som regel mer aktiva i civilsamhället, de är mer politiskt engagerade, de har en 

starkare demokratisk övertygelse och de är mer positiva till jämställdhet (SOU 2010:16,s.62). 

 

Citaten är från den statliga utredningen Sverige för nyanlända Värden, välfärdsstat, vardagsliv 

som beskriver vissa centrala värden för samhällsorienteringens innehåll. I texten förknippas 

dessa värden med svenskhet. Medan svenskar framställs som moderna, sekulära, 

frihetsbenägna, aktiva, jämställda, demokratiska och med ett högre socialt kapital målas 

samtidigt motbilden upp av nyanlända som traditionella, religiösa, totalitära, passiva, 

patriarkala, odemokratiska och saknar social kapital. 
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 Positivt föreställda värden bildar idealiserade normer kring svenskheten som ska vara en 

förebild för den nyanlända invandraren. Med andra ord de föreställda normerna kring 

svenskheten betraktas som önskvärda medan föreställningar om nyanlända som negativ 

laddade betraktas om icke-önskvärda. Därmed legitimeras de önskvärda normerna och vissa 

subjekt passerar som självklara svenskar medan icke-svenskarnas – i detta fall nyanlända 

icke-västerländska invandrare- bemöter en villkorande tillhörighet till svenskheten som består 

av de önskvärda värderingarna. Svenskhet utgör i detta sammanhang diskursens kärna vilket 

konstituerar utsidan av diskursen som icke-svensk.  

 

Utifrån denna ståndpunkt handlar samhällsorienterings politik om att förändra nyanländarens 

värderingar med syftet att integrera dem i samhället. Med andra ord skapas subjektspositioner 

utifrån värderingsdiskurs: svenskar är orienterade medan nyanlända bör orienteras.  

 

Familjeliv och Barnuppfostran 

 

Ett annat problemområde som träder fram ur värderingsdiskurs i samhällsorienterings politik 

är familjeliv, ungdomarnas integritet, barnuppfostran och barns rättigheter.  

 

Barnombudsmannen och Skolverket lyfter fram behovet av ett barnperspektiv och menar att 

samhällsorienteringen bör innehålla hur det svenska samhället och det internationella samfundet 

ser på barn och barnuppfostran och vilka regler som gäller om barn och barn och familj (Prop. 

2009/10:60, s.73)  

 

Som föregår i citatet svenska värderingar blir ett mål för nyanlända att uppnå genom 

samhällsorienteringen. Medan nyanlända invandrarens barnuppfostran problematiseras 

framställs svenska samhällets syn på barnuppfostran som normgivande position. Dessutom 

förknippas det svenska barnperspektivet med ”universella” värderingar med syfte att 

hegemonisera det gentemot nyanlända invandrare som har behov av orientering utifrån dessa 

normer. En liknande framställning finns i den tidigare integrationsministern Nyamko Sabunis 

uttalande till TT om samhällsorienterings politik: 

 

Man behöver information om det nya samhälle man kommer till. Sedan har vi andra problem som 

vi tycker att det är viktigt att informera om, till exempel ungdomars rätt till integritet när det gäller 

sexualitet eller rätt att välja livspartner eller att man inte fostrar barn med hjälp av aga 

(http://www.svd.se). 
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Som föregår i citaten är det ganska naturligt att man lär sig information om det nya samhället. 

Men i följden av uttalandet problematiserar hon vissa andra åtgärder som skiljer sig från den 

vanliga informeringen. Med andra ord framställs nyanlända ungdomarnas integritet till 

sexualitet och val av livspartner och barnuppfostran som problematisk för det nya samhället. 

Konstruktionen består av en bild där framförallt nyanlända familjer beskrevs som negativt 

inställda till "problem" som nämnda ovan. Återigen identifieras nyanländaren med 

"traditionella" och "patriarkala" värderingar som krockar med det svenska receptet på 

integration. I detta sammanhang den offentliga politikens strategi att förändra familjens och 

ungdomarnas inställning till dessa "problem" med syfte att orientera dem i det svenska 

samhället. Vilket av vissa nyanlända upplevs som assimilerings politik utifrån en utredning 

som gjorts kring så kallade Göteborgsprogrammet:
9
 

 

Värdegrundsfrågorna visar sig ge upphov till vissa konflikter i diskussionerna då några deltagare 

uppfattar att samhällsinformationens syfte är att assimilera människor in i det svenska samhället. 

Enligt FoU i väst var dock assimilering inte syftet med programmet, men det går att utläsa att 

deltagarna till viss del kunde förändra sina värderingar. De ämnen som lett till mest diskussion i 

deltagargrupperna var barnaga och jämställdhet, och det framkommer av redovisningen att efter 

samhällsinformationen har vissa av deltagarnas attityder ändrats, i riktning mot åtminstone en 

större beredskap att kunna problematisera den bild av de egna värderingar som fanns i 

utgångsläget (SOU 2010:16, s.57). 

 

Den assimilerande politiken hade kritiserat tidigare i 1997 års reform som genomfördes av 

den socialdemokratiska regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden 

(Regeringens skrivelse 2009/10:233; prop.1997/98:16). Den nya politiken syftar att komma 

bort från invandringspolitiken som tyder på etniska och kulturella skillnader och i stället antar 

mångfalden som utgångspunkt. Men i citaten ovan beskrevs samhällsorienterings politik som 

grundar sig framförallt till värderingsdiskurs utifrån det svenska samhällets normgivande 

värderingar fortfarande tolkas åtminstone en del av nyanlände som "assimilerande". Det 

intressanta är i detta sammanhang en Motion (2011/12: A7) om samhällsorienteringens politik 

anser Sverigedemokraterna att regeringens politik innehåller delvis "assimilationsfrämjande" 

karaktär. 
10

 

                                                           
9
 I en rapport från FOU i väst diskuteras erfarenheter från det så kallade Göteborgsprogrammet efter ca ett 

halvårs bedrivna verksamhet bl.a. med avseende på hur värdegrundsfrågorna har hanterats samt tagits emot av 

deltagarna (SOU 2010:16: s.57). 

10 I förordningen stadgas vidare att ”tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige.” De 

ovan nämnda delarna ska bidra till att uppfylla fyra kunskapsmål, nämligen kunskap om ”1. de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i 

övrigt 3. hur samhället är organiserat, och 4. praktiskt vardagsliv”. Sverigedemokraterna efterlyser ett femte 

kunskapsmål, nämligen att deltagarna utvecklar kunskap om svensk kultur, svenska värderingar och svensk 

tradition. Det är ett mål som är betydligt mer assimilationsfrämjande än de övriga målen som företrädesvis alltså 

fokuserar på den enskildes roll och hennes praktiska utförande av vardagliga situationer. Här behövs ett 
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Men i den politiska debatten som förekommer i riksdagen definieras integrationspolitik som 

en antites till assimilations politik (Carbin 2010:52).  Denna ståndpunkt beskrivs även i 

betänkandets svar till motionen.
11

 I detta avseende kan man se Maria Carbins identifiering 

som består av, tvetydiga tendenser i svensk integrationspolitik vilka även förekommer i 

dagens samhällsorienterings politik (Carbin 2010:49).  

 

Vidare i citatet påpekar utredaren att samhällsorienteringens projekt har lyckats med att 

förändra en del av nyanlända invandrares värderingar framförallt när det gäller "barnaga" och 

"jämställdhet". Eftersom förändringen sker mot moderna, demokratiska, jämställda svenska 

värderingar kan jag tolka att nyanländarens utgångspunkt blir då motsatsen till det svenska.  

Med diskursernas konstituerande karaktär (Winter Jørgensen & Philips 2000:26) kan man 

koncentrera det till att nyanlända framställs som traditionella, odemokratiska och icke-

jämställda. En vidare tolkning av detta är att man bildar en föreställning av nyanlända som 

agar sina barn och är patriarkala i familjen.  

 

Jämställdhet 

 

En annan problematisering sker kring jämställdhetsdiskursen. I propositionen Nyanlända 

invandrares arbetsmarknads etablering - egenansvar med professionellt stöd beskrevs att 

jämställdhet är en utgångspunkt för samhällsorienteringens politik med motiveringen att det 

tar längre tid för kvinnor att etablera sig än för män (prop. 2009/10:60, s. 67). Relationen 

mellan nyanlända kvinnor och män problematiseras även i miljöpartiets motion om 

samhällsorienteringens politik: 

 

Det är också viktigt att jämställdhetsperspektivet skärps när det gäller nyanlända. Det är särskilt 

angeläget med tanke på att nyanlända till Sverige ofta kommer från samhällen där oförståelsen för 

jämställdhet är djupt rotad (Motion 2009/10: A12). 

                                                                                                                                                                                     
komplement genom att den nyanlände direkt får mer kunskap om svenska folkets gemensamma värdegrund och 

den kulturella särart som hela svenska samhället vilar på. Det bör även informeras om att Sverige är ett land som 

vilar på tydlig västerländsk, humanistisk grund. Där ingår bl.a. värden som jämställdhet mellan kvinnor och män. 

(Motion 2011/12:A7 Motion med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om 

samhällsorientering m.m.) 
11 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering 

och m.m. s.13 
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Den ständigt konstituerade integrationspolitiken uttrycker alltmer att integration definieras 

som ett jämställdhetspolitiskt problem (Carbin 2010:71). I citatet problematiseras framförallt 

nyanlända invandrarens bakgrund och framställs som icke-jämställd. Med andra ord är det 

inte individen som framställs traditionellt utan även samhället som individen tillhör benämns 

med samma identifikationer. Därmed genom att föreställa nyanländaren som traditionell eller 

icke-jämställd skapas kategoriseringar som bygger på positionering av subjekten.  

 

Vi misstänker också att det finns en föreställning hos Arbetsförmedlingen, liksom hos en del andra 

myndigheter och kommunala instanser, att det i gruppen nyanmälda är vanligt att kvinnor stannar 

hemma och tar hand om barnen. Med en sådan föreställning, kombinerat med bristande resurser 

och alltför hög arbetsbelastning, är det förstås frestande att prioritera ned kvinnorna (Motion 

2009/10:A12). 

 

I citatet kritiseras den offentliga politikens framställning av nyanlända kvinnor utifrån vissa 

statliga myndigheter. Kritiken utgår från att man framställer utländska kvinnor som 

traditionella och familjeorienterade som i sin tur leder till en hierarkisk kategorisering som 

underordnar kvinnor gentemot män som norm. Kritiken som riktas mot vissa statliga 

myndigheter bör vidare ställas mot politiska partiers ställningstagande. I en interpellation av 

socialdemokraten Arhe Hamednaca framställs utländska kvinnors positionering i relation till 

arbetsmarknads etablering: 

 

Ett av de stora problemen med barnfattigdom i vårt land är att en stor grupp av utrikesfödda 

kvinnor har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många av dem har kommit från den delen av 

världen som styrs av patriarkala normer och värderingar, där kvinnorna inte fick möjlighet att gå i 

skolan, utan i stället blev uppfostrade till att vara goda hemmafruar och för att ta hand om hemmet 

och uppfostra barnen enligt traditionerna. Därför saknar många av dem i dag utbildning och 

arbetslivserfarenhet och det blir svårt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden (Interpellation 

2011/12:78). 

 

I citatet tillskrivs en bild av relationen mellan det nyanlända invandrar paret. Diskursen 

framställer könsförtrycket som ett problem som förekommer bland utländska familjer. Den 

föreställda bilden av nyanlända kvinnor och män påvisas som ett hinder för orientering till det 

svenska arbetsliv och samhällslivet. Denna framställning kan tolkas utifrån det postkolonial 

feministiska perspektivet. Med Mohantys ord framställs den västerländska kvinnan i 

interpellationen som traditionell, okunnig, fattig, hemkär, religiös, outbildad, etc. (Mohanty 

2004:275). I relation till jämställdhetsdiskursen artikuleras den utländska kvinnans 

förhållande till den utländska mannen parallellt med traditionella, patriarkala värderingar. 

Utifrån denna artikulering positioneras relationen mellan nyanlända kvinnor och män som är 

icke-jämställda.  



 29 

 

Staten bör exempelvis avstå från att peka ut några grupper som särskilt behövande utan ge alla 

nyanlända flyktingar, andra skyddsbehövande m.fl. samma samhällsorientering (SOU 2010:16, 

s.25).  

 

I det empiriska materialet beskrivs vid flera tillfällen att man ska undvika att peka ut några 

grupper som mer problematiska än andra. Denna framställning kan tolkas utifrån två olika 

perspektiv. För det första utifrån det ovan nämnda citatet artikuleras och begripliggörs 

nyanlända som en homogen grupp oavsett deras individuella, kulturella, psykologisk eller 

sociala skillnader. Egenskaperna hos nyanlända är ointressant för det integrationspolitiska 

synsättet. Utifrån diskursteorin reproduceras begreppet nyanlända och identifieras på nytt. 

Utifrån detta sammanhang konstrueras nyanlända till en avvikelse från medborgarna.  En 

annan tolkning som kommer fram till genom den motion och interpellation som jag 

diskuterade ovan är att den politiska maktens förhållningssätt är tvetydig. Som det föregår i 

dokumenten som jag har analyserat ovan (Motion 2009/10: A12 och Interpellation 

2011/12:78) framställs nyanlända kvinnor som den mest problematiska gruppen och har 

därmed mest behov av samhällsorientering.   

 

Jämställdhetsperspektiv lyfts fram som en självklar ingrediens i samhällsorienteringens 

politik.  

 
Och inte minst jämställdhetsfrågor är självklart viktiga att tala om. Det är ju inte så att det svenska 

sättet att vara på är det mest förekommande i världen. Men det är de normer vi har utvecklat och då 

är det viktigt att de värden vi förmedlar till barnen i skolor också ges till dem som kommer till 

Sverige i vuxen ålder (http://www.svd.se). 

 

 

Integrationsministern Nyamko Sabuni framställer jämställdheten som en politisk lösning när 

det gäller nyanlända invandrares samhällsorientering. Jämställdhet förknippas starkt med 

svenskhet och framställs som en norm för nyanlända att orientera och anpassa sig till. Enligt 

Reyes så konstruerades redan på 1970-talet jämställdhet som en värdering vilken invandrade 

kvinnor och män ska anpassa sig till (de los Reyes 2002:172). Medan jämställdhet framställs 

som en svensk värdering, så förknippas de Andra, nyanlända med icke jämställda värderingar. 

Utifrån Reyes kan man konstatera att jämställdhet används som etnisk markör i detta 

sammanhang. Nyanländas värderingar är icke-önskade, ojämnställda och traditionella.  

 

Å andra sidan bygger den politiska lösningen på att orientera nyanlända invandrare till det 

svenska samhället genom skolan - när det gäller barn och ungdomar - respektive 

http://www.svd.se/
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samhällsorientering - när det gäller vuxna -. Med andra ord framställs svenska institutioner 

och politiska åtgärder som hjältar som ska rädda nyanlända. 

 

 Arbetsliv 

 

Ett central ämne som förekommer i samhällsorienterings politik är att integrera nyanlända till 

arbetslivet. Arbete är en grundläggande ingrediens i svensk välfärdspolitik. I den statliga 

utredningen SOU 2008:58 Egenansvar- med professionellt stöd, problematiseras nyanlända 

invandrares arbetssituation: 

 

Den första tiden i Sverige har sedan varit ett långt förberedande för arbete och försörjning. (…) 

Flyktingar har blivit problem för myndigheter att hantera. Hade vi krävt egenförsörjning 

omedelbart hade det sannolikt sett mycket annorlunda ut i dag. Den omhändertagande attityd vi 

har haft har blivit ett problem både för de nyanlända och samhället. Detta har i sin tur skapat 

grogrund för organisationer som spekulerat i främlingsfientliga stämningar. Sådana var ovanliga 

på femtiotalet. Omhändertagande skapar också gärna krav på perfektionism hos den som är 

omhändertagande och frustration när enskilda inte kan leva upp till förväntningarna. För 

flyktingarna har det resulterat i passivitet och utanförskap. (…) I de länder som lyckas bäst med 

integrationen gäller arbetslinjen. Man måste skaffa jobb för att försörja sig. Det är på arbetsplatsen 

och 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. Nu är det arbetslinjen som gäller också i Sverige (SOU 2008:58, s.61-62).  

 

I det här citatet beskrevs en kursändring i integrationspolitiken. Utredningen håller sig kritisk 

till den tidigare välfärdsinriktade politiken mot en politisk diskurs som utgår från arbetslinje. 

Kritiken utgår bland annat på att denna politik är orsaken till nyanlända invandrares 

utanförskap. Å andra sidan lyfter man fram 1960-talets arbetskraftinvandrings politik i andra 

statliga utredningar som har benämnts som assimilationspolitik
12

.  Utredaren hävdar att 

problem som, ”passivitet” och ”utanförskap” i beskrivning av nyanlända inte fanns på 1960-

talet. Det önskvärda blir då ”aktiva” nyanlända i arbetslivet som framställd lösning till 

nyanlända invandrares utanförskap. Detta tolkar jag som antagonistiskt politik.  Eftersom 

lösningen framkallar grunder för dåvarande assimilations politik.   

 

                                                           
12 I betänkandet Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik formuleras de 

integrationspolitiska målen: Regeringen menar att assimilation sedan länge är en otänkbar samhällelig strategi 

i Sverige(SOU 2008:58, s.50).  
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En annan synpunkt är att i arbetet med samhällsorienterings politik påpekas att en lyckad 

integration och politik har utgått från en arbetande man som norm (Carbin 2010:17; Knocke 

1991). I den statliga utredningen SOU 2008:58 Egenansvar- med professionellt stöd, 

problematiseras nyanlända invandrares arbetssituation: 

 

Arbetslöshet i kombination med dåliga kunskaper om hur det fungerar i Sverige skapar 

misstänksamhet mot det svenska samhället, dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Man 

känner inte tillhörighet till det nya landet. Arbetslösa invandrade män med bristfällig 

yrkesbakgrund har utomordentligt svårt att finna sig tillrätta. Barnen blir på ett självklart vis mer 

delaktiga i det svenska samhället genom skolan, de lär sig svenska snabbt och de vill ofta få den 

frihet som de uppfattar att svenska barn har. Fäders auktoritet i familjen, som kanske framstår som 

ännu viktigare när de har svårt att hävda sig utanför familjen, hotar att rasa. Det medför ibland 

uppror och svåra slitningar i familjerna. Sannolikt skulle det bli enklare om introduktionen till 

arbete gick snabbt, dvs. innan utanförskapet utvecklas. Föräldrarnas information om samhället 

måste gå i takt med barnens. Det innebär att samhällsinformationen under introduktionen behöver 

utvecklas och intensifieras. Den bör dessutom ligga tidigt i introduktionsarbetet (SOU 2008:58, 

s.210). 

 

I detta citat problematiseras nyanlända mäns brist på samhällsinformation och svenska 

värderingar och detta framställs som orsaken till en icke etablering i samhälls- och arbetslivet. 

Det finns två problematiseringar som tillskrivs i citatet; för det första problematiseras 

uppfostring av barn i olika miljöer, där beskrevs en traditionell invandrar familj med totalitära 

fäder som ett hinder för integrationen av barn till det svenska samhället. Det sker en 

jämförelse mellan barn som uppfostrats med svenska värderingar i svensk skola och deras 

fäder som saknar svenska värderingar. Passerandet till det svenska samhället och arbetsliv 

villkoras med att lära sig svenska värderingar såsom frihet.
13

 Där frihet förknippas med 

svenska värderingar, och totalitaritet förknippas med nyanlända familjer. "Friheten" beskrivs 

då i svensk mening som ett motgift till nyanlända familjers traditionella, auktoritära, totalitära 

familjs struktur.  

 

En andra tolkning av citatet berör kunskapsproduktionsdiskursen. I citatet har utanförskap 

använts synonymt med icke-integration. Anledningen till utanförskapet som det framgår i 

denna beskrivning är då nyanlända invandrares arbetslöshet. Med andra ord ansvaret för 

utanförskapet vilar på nyanländarens axlar och staten eller den offentliga politiska makten 

undviker att ta ansvar. Med Maria Carbins ord förflyttas problemet från att vara svenska 

integrationspolitikens förmåga att inkludera nyanlända till nyanländarens oförmåga att bli 

inkluderade i det svenska samhället (Carbin 2010 69 och 126). Utredningen kommer slutligen 

fram till att hela problemet ligger på bristen av kunskap hos nyanlända. Enligt detta synsätt lär 

                                                           
13

 Det förklaras inte i utredningen vad man menar med frihet. 
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sig invandrar barn som går till svensk skola språket och svenska koder medan deras fäders 

dåliga kunskaper och kompetens leder till problem som utanförskap och icke tillhörighet till 

samhället. Därmed framställer samhällsorienterings åtgärder som en ideal lösning till 

problemen.  

 

En tredje konstruktion av nyanlända är bilden av män som försörjer familjen.  

 

Barn föds inte fattiga. Barnfattigdomen kan lösas om båda föräldrarna jobbar och får bidra till 

familjens gemensamma ekonomi. Problemet i många familjer i dag är att det bara är mannen som 

jobbar och därmed får familjen enbart en inkomst i stället för två. Ett sätt att bryta 

barnfattigdomen och en del kvinnors utanförskap är att se till att kvinnorna/mammorna ges 

chansen till arbete och en egen försörjning (Interpellation 2011/12:78). 

 

 Citatet förknippar män med arbete och detta framställs oundvikligt, den nyanlända kvinnan 

har inte benämnts alls. Genom att man väljer att inte problematisera den nyanlända kvinnan i 

arbetslivet framställer man kvinnan som passiv och den nyanlända mannen som aktiv.  

 

Kunskapsproduktion 

 

Föreställningen om den nyanlända invandrarens kunskap och kompetens är ett annat problem 

område som framträder. I kunskapsproduktionsdiskursen problematiseras den nyanländas 

kunskap gällande grundläggande samhällsinformation, grundläggande "universella" 

värderingar och vardagsliv. I Förordning (2010:1 138) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare beskrevs det nya syftet för samhällsorienteringen; 

 

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om 

1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 

2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, 

3. hur samhället är organiserat, och 

4. praktiskt vardagsliv(2010:1 138)  

 

Vidare i den statliga utredningen
14

 beskrevs en förklaring till fri-och rättigheterna som 

politiken syftar att utbilda nyanlända invandrare utifrån.  

De i regeringsforment uppräknade fri- och rättigheterna är här ett sådant konkret exempel: 

yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och 

religionsfrihet (SOU 2010:16, s.63-64).  

. 

                                                           
14

 Samhällsorienteringen ska vara en utbildningsinsats, där deltagarnas kännedom om och förståelse av det 

svenska samhället utvecklas i syfte att underlätta deras deltagande i samhällslivet.(SOU 2010:69) 
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Behovet av samhällsinformation för nyanlända invandrare har vi diskuterat tidigare. En annan 

dimension av det obligatoriska behovet är vilken slags samhällskunskap som krävs och 

planeras att ge till nyanlända. Utifrån citatet ifrågasätter man nyanländarens kunskap och 

kompetens angående demokrati, mänskliga rättigheter, det demokratiska samhälles system 

samt individens rättigheter och skyldigheter. I den statliga utredningen (SOU 2010:16) 

Sverige för nyanlända Värden, välfärdsstat, vardagsliv motiveras detta val, att man utgår från 

grundlagar och internationella konventioner som gäller för alla medborgare i Sverige (SOU 

2010:16, s.14).  

 

Vilket naturaliserar framställningen av nyanländarens brist på kunskap och kompetens kring 

dessa konstitutionella, ”universella" värderingar. Som Maria Carbin beskriver i samma linje 

med Stefan Jansson att svenska värderingar har fått en universal form som framstår som det 

enda rätta (Carbin 2010:72; Jansson 2004). Genom att svenska grundläggande värderingar 

förknippas med universalitet blir konsekvensen att man svårare kan ifrågasätta denna politik 

(Carbin 2010:74). En möjlig tolkning av detta är att integrationspolitiken gömmer sig bakom 

grundlagar och universalitet. 

 

Utifrån en postkolonialt orienterad tolkning konstruerar denna politik en bild av nyanländaren 

i avsaknad av kunskap, icke-universella och omoderna vilket framställs problematisk för det 

svenska samhället.  Att avstå en beskrivning av nyanländarens position i detta sammanhang 

förhindrar inte en framställning av nyanlända som inte är inkluderat i det svenska samhället. 

Den universella kunskapen som krävs av nyanlända blir då i detta fall ett villkor att bli 

inkluderade i det svenska samhället.  

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSIONER 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten för den här uppsatsen har varit att analysera konstruktionen 

av nyanlända invandrare i svensk integrationspolitik. En central problematik som jag har 

fokuserat på under uppsatsprocessen var hur det formuleras och vilken/vilka diskurser som är 

centrala i samhällsorienterings politik. Trots ambitionen att förminska eller undvika den 

problemorienterade bilden av nyanlända i den integrationspolitiska diskursen reproduceras 

ovan nämnda dikotomier som exkluderar nyanlända invandrare.  
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Statens särskilda utredare Masoud Kamali beskriver två olika inriktningar inom 

integrationspolitiken. Den första problematiserar invandrarna och föreslår att det ska ställas 

mera krav medan den andra håller sig kritisk till denna politik och fokuserar på strukturella 

mekanismer (Kamali 2005:3). I min analys utifrån tre centrala diskurser som framträder i det 

empiriska materialet - att integrera, att passera och att orientera - har jag kommit fram till att 

integrationspolitiken kring samhällsorientering utgår från värderingsdiskursen. Med andra ord 

nyanlända invandrarens orientering till de framställda värderingar föreslås som politisk 

lösning till problematiken. Å andra sidan riktas kritiska röster om att integrationspolitik inte 

har fått stor betydelse för den offentliga politiken kring samhällsorientering.  

 

Som jag har diskuterat tidigare i den andra delen av uppsatsen beskriver Maria Carbin 

värderingsdiskursen.
15

 Enlig Carbin består denna politik av att lyfta fram jämställdheten som 

en svensk norm och därigenom konstruera det icke-svenska som patriarkal och odemokratiskt. 

Till skillnad från Carbin har jag kommit fram till att värderingsdiskurs inte bara handlar om 

jämställdhet utan även om värderingar som konstruerar nationens kärna. Några centrala 

värderingar som jag kommit fram till utifrån analysen av samhällsorienterings politiska 

diskurser är: svenskhet
16

, västerländska kunskapsproduktionen som bygger på dikotomier, 

familjeliv, barnuppfostran, jämställdhet, arbetsliv.  

 

Jag har således kommit fram till att dessa centrala värderingar skiljer nyanlända invandrare 

från svenskar utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv. Dessa värderingar framställs som 

grundläggande krav för att integreras i det svenska samhället. Medan svenskar uppfyller dessa 

krav och förknippas med positiva värderingar, och nyanlända invandrare framställs som 

avvikande subjekt från det önskvärda. En annan slutsats handlar om den västerländska 

kunskapsproduktions strukturer av verkligheten utifrån dikotomier (de los reyes 2001:13). I 

det empiriska materialet kring samhällsorientering konstrueras dikotomier i form av, vi/de 

andra, svenskar/nyanlända, demokratiska/totalitära, jämställda/ojämställda, 

traditionella/moderna etc. Rumslig kategorisering utifrån dikotomin västerländska/icke- 

västerländska är en annan slutsats som jag kan redovisa.  

 

                                                           
15

 Se s. 7 i denna uppsats. För vidare läsning se Carbin:2010:68. 
16 Med svenskhet utgår jag från Katarina Mattssons analys som beskriver svenskheten utifrån vissa kategorier; 

att man är född i Sverige, medborgarskap, blodsband, kultur och språk, utseende (Mattsson 2005:149) 
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I detta sammanhang kan jag konstatera att det konstrueras subjektspositioner i den offentliga 

politiken kring samhällsorienterings åtgärder. Diskursen om "svenska värderingar" utgör 

konstruktionens kärna som i sin tur legitimerar och "norm"aliserer vissa subjektspositioner 

som exemplifieras nedan: 

 

För det första framställs svenskhet som normgivande subjekt medan nyanlända invandrare är 

avvikande och därmed förknippas med problem. Med andra ord bör den avvikande orientera 

sig till det normgivande. Denna slutsats har tidigare formulerats på bästa sätt: "Vi" svenskar är 

integrerade medan "de andra" nyanlända bör integreras (Kamali 2005:7). 

En andra subjektspositionering sker utifrån kunskapsproduktionens diskurs. Utifrån den 

västerländska kunskapsproduktionen positioneras svenskar som dem som har den önskvärda 

kunskapen medan nyanlända invandrarens kunskap problematiseras och framställs ofta som 

att de saknar kunskap. Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter kommer jag fram till att 

framställningen skapar hierarkiska strukturer i samhället. 

En tredje subjektsposition konstrueras utifrån familjeliv och jämställdhetens diskurs. I 

materialet förknippas jämställdhet med svenska värderingar medan man problematiserar 

nyanlända invandrares kulturella bakgrund och förknippar denne med traditionella och 

patriarkala normer.  

En sista subjektspositionering konstrueras utifrån diskursen om arbetsliv. I materialet 

framställs svenskhet som aktiv medan nyanlända framställs som passiva individer. I detta 

sammanhang sker en subjektspositionering utifrån könsmaktdiskursen genom att framställa 

nyanlända kvinnan som den svagaste länken för etablering till arbetslivet. 

 

Vad gäller denna undersökningens eventuella utveckling skulle det vara lärorik och 

spännande att analysera samhällsorienteringens politik utifrån tre olika perspektiv. Ett 

historiskt perspektiv för att fördjupa förståelsen som består av samhällsorientering mellan 

1960- talet och framåt. Ett intersektionellt perspektiv för att kunna lyfta fram andra 

dimensioner av problematiken och till sist för att kunna jämföra och följa utvecklingen ett 

internationellt perspektiv som dessutom kan skapa en helhets förklaring till problematiken 

med hänsyn till den postkoloniala teorin.  
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