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Abstract 
 

Bachelor thesis in Political Science by Kristin Franke Björkman, autumn term 2013. 

Supervisor: Arne Larsson.  

“Resource or problem? A study of how newly arrived immigrants identity is constructed 

in the political discourse” 

 

 

This is an essay that through discourse analysis examines how the newly arrived immigrant's 

identity is constructed in relation to the design of a legal reform, called the "establishment 

reform”, which came into force in Sweden in December 2010 with the aim to facilitate the 

establishment on the labor market of newly arrived immigrants. The implications of where 

this identity construction can lead are also discussed. The discursive analytical approach that 

is the basis for the design of the analysis is Carol Lee Bacchi's "What's the problem 

Represented to be?”, an approach that focuses on how a political problem is presented by 

studying the solutions that are suggested in order to solve it. After a careful review of a 

number of policy documents that were produced during the process that led to the entry of the 

establishment reform, it emerged that in the political discourse the newly arrived immigrant 

implicitly is portrayed as unmotivated and unable to enter the Swedish labor market unless the 

state intervenes with actions and demands, while problems in the behavior of Swedish civil 

society are left unaddressed. The impact this could have is partly that newly arrived 

immigrants lose confidence in their own capacities, and partly that civil society's attitudes 

towards immigrants may deteriorate. These are two outcomes that could further complicate 

the newly arrived immigrants' establishment on the labor market. 

 

Keywords: discourse analysis, integration, establishment reform, labor market establishment, 

problem representation, identity construction, Carol Lee Bacchi 

 

 



4 
 

 

Sammandrag 
 

Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Kristin Franke Björkman, HT-13. 

 Handledare: Arne Larsson. 

”Resurs eller problem? En studie av hur nyanlända invandrares identitet konstrueras i 

den politiska diskursen” 

 

Detta är en uppsats som genom diskursanalys undersöker hur den nyanlände invandrarens 

identitet konstrueras i samband med utformningen av etableringsreformen, en reform som 

trädde i kraft december 2010 med syftet att underlätta etableringen på den svenska 

arbetsmarknaden för vissa nyanlända invandrare, samt vilka konsekvenser denna 

identitetskonstruktion kan leda till. Den diskursanalytiska metod som ligger till grund för 

utformningen av analysen är Carol Lee Bacchis ”What’s the problem represented to be?”, 

vilken fokuserar på hur ett politiskt problem framställs genom att studera vilka lösningar som 

föreslås. Efter en noggrann genomgång av ett antal policydokument som framställdes under 

processen som föranledde införandet av etableringsreformen framkom det att den nyanlände 

invandraren i den politiska diskursen implicit framställs som omotiverad och oförmögen till 

att träda in på den svenska arbetsmarknaden om inte staten ingriper med åtgärder och krav, 

samtidigt som det svenska civilsamhällets agerande lämnas oproblematiserat. De följder detta 

kan få är dels att de nyanlända invandrarnas tilltro till den egna kapaciteten försvagas och dels 

att det civila samhällets attityd gentemot dessa riskerar att försämras. Detta är två utfall som 

ytterligare kan försvåra de nyanlända invandrarnas möjligheter till arbetsmarknadsetablering. 

 

 

Nyckelord: diskursanalys, integration, etableringsreformen, arbetsmarknadsetablering, 

problemrepresentation, identitetskonstruktion, Carol Lee Bacchi 
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval och syfte 

 

Enligt MIPEX (Migrant Integration Policy Index) är möjligheten till demokratiskt deltagande, 

möjligheter på arbetsmarknaden, villkoren för familjeinvandring och 

antidiskrimineringspolitiken mycket bra i Sverige. Vi är det enda land som enligt MIPEX får 

det högsta betyget, 100 procent, vad gäller nyanländas tillgång till arbetsmarknaden. 

(Proposition 2009/10:60 s. 32). Trots detta har svårigheterna med att etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden för nyanlända invandrare, vilka fått uppehållstillstånd som flykting 

eller annan skyddsbehövande
1
, under de senaste åren blivit en alltmer framträdande 

problematik i den nationella politiken.  

 

Vid den tid då proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 

egenansvar med professionellt stöd lades fram i riksdagen var läget så kritiskt som att 

omkring 25 procent av de nyanlända efter nio år i Sverige fortfarande inte fått arbete 

(Proposition 2009/10:60 s. 26).  När etableringsreformen trädde i kraft den förste december 

2010 var förhoppningen att denna politiska reform skulle vara en slutgiltig lösning på 

problemet med dessa nyanländas svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

Genom en ny och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda statliga myndigheter och 

kommuner, hårdare krav på de nyanlända själva samt en förflyttning av samordningsansvaret 

för nyanlända från de enskilda kommunerna till Arbetsförmedlingen skulle arbetslinjen 

stärkas och arbetsmarknadsetableringen påskyndas (Proposition 2009/10:60 s. 35-36). 

Cirka tre år in i dess levnadstid betraktas etableringsreformen dock idag av de allra flesta som 

ett misslyckande med uteblivna resultat. De kritiska rösterna har varit många och nedan följer 

som exempel på detta ett par uttalanden gjorda av kommunstyrelsens ordförande i Alvesta, 

Mats Johnson samt borgarrådet i Stockholms stad, Ulla Hamilton:  

Det är ju ett misslyckande utav stora mått. Mänskligt och ekonomiskt. Jag är mycket 

bekymrad. Det blir en grogrund även för rasistiska krafter i vår kommun (Mats Johnsson [M] 

                                                        
1
 Fortsättningsvis kommer de individer vilka omfattas av etableringsreformen benämnas som 

nyanlända eller den nyanlände, då dessa begrepp är de som främst används i det analyserade 

empiriska materialet.  
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2013).  Effekterna av etableringsreformen i Stockholm kan inte ses som någonting annat än 

ett misslyckande. (Ulla Hamilton [M] 2013).   

 

Flertalet utvärderingar och uppföljningar har redan genomförts och publicerats med avsikten 

att söka svar på vilka praktiska åtgärder som bör vidtas inom ramen för etableringsreformens 

utformning för öka möjligheterna att uppnå de uppsatta målen. Denna uppsats har dock inte 

som syfte att ytterligare analysera och diskutera tekniska spörsmål och praktiska detaljer. 

Istället bedriver jag kritisk forskning i form av en diskursanalys av de policydokument vilka 

publicerades innan denna reforms införande. Denna diskursanalys innebär att mitt intresse 

riktas mot det skrivna och talade språket och hur det går att tolka. I studiet av dessa dokument 

utforskas vilken problemrepresentation av nyanländas svårigheter med att etablera sig på 

arbetsmarknaden som tycks vara dominerande, alltså vilken eller vilka faktorer som i detta 

politiska diskursiva sammanhang framställs ligga till grund för att denna problematik 

överhuvudtaget har uppstått.  

Jag undersöker även huruvida det skett någon form av avpolitisering kring frågan gällande 

vad som legat till grund för att problematiken gällande nyanländas svårigheter med att ta sig 

in på arbetsmarknaden. Detta eftersom jag anser att en sådan eventuell avpolitisering är en 

viktig förutsättning för att en viss problemrepresentation ska kunna inta just den dominerande 

rollen 

 

Mitt syfte är att genom studiet av problemrepresentation undersöka hur den nyanländes 

identitet konstruerats genom denna diskursiva framställning av problemet gällande 

nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden, samt vilka faktiska 

konsekvenser det är tänkbart att denna identitetskonstruktion kan resultera i. 

Jag har inga avsikter att fastställa en viss problemrepresentation och identitetskonstruktion 

som felaktig eller korrekt, bra eller dålig, det handlar istället om att belysa det faktum att 

dessa existerar för att sedan kunna diskutera vad de eventuellt kan leda till, utan att på något 

sätt hävda att dessa konsekvenser är självklara och oundvikliga.  

 

1.2 Preciserade forskningsfrågor 

 
Min övergripande och huvudsakliga forskningsfråga är hur den nyanländes identitet 

konstrueras i den problemrepresentation som görs i den politiska diskursen gällande 
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nyanländas svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och vilka konsekvenser 

denna identitetskonstruktion kan leda till, dels för subjekten själva och dels för 

etableringsreformen som politisk åtgärd. För att kunna uppfylla mitt syfte att svara på denna 

fråga har jag valt att främst utgå från de preciserade frågeställningar som presenteras i Carol 

Lee Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to be. Metoden ges en 

närmre beskrivning i kapitel två och kretsar främst kring att undersöka problemrepresentation 

samt hur subjekten inom en viss diskurs, i detta fall den politiska diskursen gällande 

nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden, positioneras till följd av den 

problemrepresentation som råder och vilket förväntat agerande som tillskrivs denna position.  

Här nedan presenteras de fyra mer preciserade forskningsfrågor denna uppsats utgår ifrån och 

ämnar till att söka svar på för att kunna uppnå sitt syfte och svara på den övergripande 

forskningsfrågan:  

 

 Hur presenteras problemet med nyanländas svårigheter att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

– På vilka antaganden grundar sig denna problemrepresentation?  

 

 Vilka subjektspositioner konstitueras inom ramarna för denna problemrepresentation? 

– Vilka konsekvenser får detta för de berörda subjekten?   

 

 Vad lämnas oproblematiserat genom denna problemrepresentation?                                                                                         

(Bacchi 1991: 12–13) (egen översättning) 

 

 Är den problemrepresentation som legat till grund för etableringsreformens 

utformning en avpolitiserad fråga?  

 

Medan de tre första preciserade forskningsfrågorna bygger på Bacchis metod kopplas 

emellertid den fjärde och sista istället främst till Chantal Mouffes teori kring avpolitisering.  
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1.3 Disposition 
 

Uppsatsen tar avstamp i ett kortare inledningskapitel där jag redogör för mitt ämnesval samt 

det syfte och de frågeställningar studien utgår ifrån och ämnar söka svar på. Vidare i kapitel 

två görs en utförlig beskrivning av det metodologiska och teoretiska ramverket på vilket 

studien vilar och även material, tidigare forskning, utformandet av analysprocessen samt en 

problematisering av min egen roll som forskare behandlas i detta kapitel. I det tredje kapitlet 

presenteras etableringsreformen som politiskt fenomen i form av en kortare genomgång av 

dess innehåll, bakgrund samt de hittills uppnådda resultaten.  

Det fjärde kapitlet utgörs av en analys av det empiriska undersökningsmaterialet utifrån de 

preciserade forskningsfrågorna och det avslutande kapitlet består av en sammanfattning och 

diskussion kring de resultat som framkommit kopplat till den övergripande forskningsfrågan.  
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2. Metodlogiskt och teoretiskt ramverk 

 
 

I detta kapitel beskrivs mer detaljerat det metodologiska och teoretiska ramverk denna studie 

utgår ifrån. Teori och metod är tätt sammankopplade vid diskursanalys då vissa filosofiska 

premisser, med utgångspunkt i socialkonstruktivismen, måste accepteras för att metoden ska 

vara applicerbar. Då diskursanalys som metod kan tolkas på flera sätt har jag valt att gå in 

relativt djupt på detta område för att tydliggöra den diskursanalytiska ingång jag valt att 

använda mig av. De teorier och metoder som presenteras i detta kapitel kommer från filosofen 

Foucault samt de politiska teoretikerna Laclau, Mouffe och Bacchi, vilka samtliga fyra har en 

diskursanalytisk grund. Förutom dessa övergripande diskursanalytiska teorier och begrepp 

innehåller analyskapitlet vissa specifika teoretiska begrepp för att förklara sammanhang och 

tydliggöra de tolkningar som presenteras, dessa beskrivs dock inte i detta kapitel utan 

förklaras löpande i texten under analysdelen. 

Jag går även kortfattat igenom det material som valts ut som empiriskt underlag för analysen, 

vilken tidigare forskning som bedrivits kring mitt ämne samt hur jag arbetar i 

analysprocessen.  

Då forskarrollen kan bli en komplicerad sådan när man arbetar med diskursanalys avslutas 

detta kapitel med en diskussion om forskarsubjektets roll.  

 

2.1 Diskursanalys som metod och teori 

 

Likt Bergström och Boréus uttrycker det kan diskursanalys beskrivas som ett flertal kära barn 

med samma namn, ett stort antal introduktioner till begreppet har publicerats av såväl 

traditionella lingvister som av samhällsvetare. Medan den snävare lingvistiska synen på 

diskurs och diskursanalys främst fokuserar på skrivet och talat språk utan att placera in detta i 

ett socialt sammanhang orienterar sig den samhällsvetenskapliga inriktningen utifrån en 

lingvistisk utgångspunkt mer mot en social praktik (Bergström & Boréus 2012: 355–56). En 

av de forskare som haft stor betydelse för utvecklingen av den senare synen är Norman 

Fairclough som definierar diskursbegreppet enligt följande: 



12 
 

(…) Discourse is socially constitutive as well as socially shaped: it constitutes 

situations, objects and knowledge, and the social identities between people and 

groups of people. It is constitutive both in the sense that it helps sustain and 

reproduce the social status quo, and in the sense that it contributes to 

transforming it. (Bergström & Boréus 2012: 356)  

Detta citat pekar mot en diskursdefintition vilande på en socialkontruktionistisk grund; det är 

med språkets hjälp vi skapar en representation av verkligheten runtomkring oss, dessa 

representationer kan aldrig ses som exakta speglar av en redan existerande verklighet – istället 

är det vår representation som medverkar till att skapa den. Tillträdet till verkligheten går alltid 

genom språket och även om den fysiska världen de facto existerar får den bara betydelse 

genom diskursen. Då språket är instabilt och i ständig förändring kan representationer därmed 

heller aldrig låsas fast (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 13 - 15).  

En av de politiska teoretiker vars diskursanalytiska metod denna uppsats i stor utsträckning 

bygger på är Carol Lee Bacchi och hon argumenterar för att en exakt definition av 

diskursbegreppet inte är nödvändig eller användbar då hela idén med diskurs bygger på 

tankesättet att definitioner endast är ett verktyg för att avgränsa kunskapen. Därför krävs att 

man kritiskt granskar definitioner istället för att fastställa och replikera dem (Bacchi 2000: 

46). 

Med Bacchis resonemang i åtanke har jag inte själv valt någon exakt definition av diskurs 

som utgångspunkt i denna studie. Men då min studie syftar till att undersöka vilken 

representation av verkligheten som skapats i den policyprocess som lett fram till införandet av 

etableringsreformen, och därmed inte den fysiska verkligheten själv, utgår den från den 

ovannämnda socialkonstruktionistiska vetenskapssyn på vilken de flesta diskursanalytiska 

synsätt vilar. Även Fairclough, Bacchi och övriga teoretiker vilka nämns och används i 

studien ställer sig bakom denna syn på vetenskapen.   

 

2.2  Michel Foucault  
 

2.2.1 Foucault och den konstruerade sanningen 
 

Det är svårt att överhuvudtaget tala om något diskursanalytiskt perspektiv utan att nämna den 

franske filosofen Michel Foucault, som anses vara en av de mest centrala aktörerna i 
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diskursanalysens utveckling.  Foucault utgår från den generella socialkonstruktionistiska 

premissen att det inte existerar en objektiv sanning som direkt avspeglar verkligheten, istället 

är den påstådda sanningen endast en diskursiv konstruktion och vad som är sant respektive 

falsk anges av den för tillfället rådande kunskapsregimen (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 

19). De subjekt som existerar i en viss diskurs agerar inte autonoma och självständiga utan det 

är inom själva diskursen subjektet skapas (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 51), vilket 

Foucault själv uttrycker enligt följande: 

(Discourses are)…practices that systematically form the objects of which they 

speak; they do not identify objects, they constitute them and in the practice of 

doing so conceal their own invention. (Bacchi 1999:40) 

 

Vidare lägger Foucault starkt fokus på denna kunskaps- eller sanningsproduktion som ett 

centralt maktmedel för att producera en bild av verkligheten (Winter Jørgensen & Phillips 

2000: 19). Just den aspekt av makt som studeras i denna uppsats kan utifrån detta synsätt 

benämnas som en form av representationsmakt; policys blir ett centralt politiskt maktmedel 

genom att de är med och skapar den problemrepresentation som råder inom en viss diskurs, i 

detta fall den politiska diskursen kring nyanländas svårigheter med att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Bakom utformningen av etableringsreformen som politisk åtgärd ligger 

troligen en viss syn på vad det underliggande problemet egentligen är, och genom att uppföra 

denna reform utövas makten över representationen av problemet.  Denna diskurs leder som 

utläses i citatet även till formandet av subjektspositioner för dem som ingår i det diskursiva 

sammanhanget, vilket i mitt fall främst handlar om den subjektsposition som intas av de 

nyanlända. 

Foucault själv utvecklade aldrig några mer specifika analysverktyg men majoriteten av de 

diskursanalytiska angreppssätten och verktygen som senare utvecklats av forskare har sina 

rötter i hans teoretiska utgångspunkter (Winter Jørgensen & Philips 2000:19), detta gäller 

också för det angreppssätt som i huvudsak används i denna uppsats, nämligen Carol Lee 

Bacchis "What's the problem represented to be", vilket presenteras mer utförligt i avsnitt 2.4.  

 

2.2.2 Governmentality och självstyrning 
 

Ett av de mest kända begreppen myntade av Foucault är governmentality, på svenska benämnt 

styrningsrationalitet. Själv definierar han dess innebörd som de tekniker och procedurer som 

styr och reglerar människors beteenden (Nilsson 2008: 128). Detta är en praktik som dels 
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handlar om att forma och påverka andra människors beteende, dels om att som individ ”styra 

sig själv” utefter de rådande diskursiva normerna. Genom institutionella medel, exempelvis 

statens målformuleringar, utformas styrningen i det avseende att den ska fostra och forma 

populationen på ett sätt där alla enskilda medborgares kapacitet kan maximeras. Detta kan låta 

luddigt och är en aning svårdefinierat men skulle kunna förklaras som att individen blir styrd 

till frihet genom att inte helt och hållet göra som hon själv vill utan istället styr sig själv på det 

sätt som anses gynna både henne och samhället i stort (Nilsson 2008: 133). 

Governmentality benämns på franska gouvernementalité – en sammansättning av orden 

gouverner (att styra, regera) och mentalité (inställning). Med detta pekar Foucault på att 

styrningen alltid innehåller en inställning till hur objektet bör styras för att uppnå bästa 

möjliga utfall (Nilsson 2008: 128-29).  

Foucault själv benämner ofta denna styrningsrationalitet som ”liberal”, vilket gör att man lätt 

kopplar tanken till en ideologisk ståndpunkt, men denna liberalism ska i detta fall istället 

tolkas i en vidare mening, som en generell hållning där problematiseringen av styrning och 

frihet i olika former står i fokus samtidigt som den blir en teknik för rationell styrning 

(Nilsson 2008: 132). Det handlar alltså inte primärt om mindre styrning, utan snarare om en 

ny och mer effektiv typ av styrning där vi i samhället upplever oss själva som friare, vilket 

kan beskrivas som att en växelverkan råder mellan styrning och frihet (Nilsson 2008: 132–

33).  

Det finns tre centrala begreppet som kopplas till governmentality; regimpraktiker, politiska 

rationaliteter och styrningsteknologier. Regimpraktiker kan beskrivas som sammanhängande 

sätt att agera och göra saker inom en given domän. För att kunna förstå vad som är en 

regimpraktiks centrala innehåll behöver man undersöka de politiska rationaliteter och 

styrningsteknologier den bygger på och utgörs av. Politiska rationaliteter blir i detta 

sammanhang de övergripande ramar vilka fastställer vad som är möjligt att styra politiskt 

(Säll & Öjehag-Pettersson 2013: 103), de kan betraktas som kognitiva ramar som strukturerar 

tänkandet om politisk styrning (Säll och Öjehag-Pettersson 2013: 115). Mitchell Dean 

beskriver i Governmentality – power and rule in modern society att dessa politiska 

rationaliteter bygger på den kunskap, i form av exempelvis expertisutlåtanden, som för 

tillfället finns tillgängliga för oss och därmed uppfattas som sanna. I den samtida liberala 

politiken menar han vidare att många av dessa rationaliteter härrör från humanvetenskaper 

som psykologi och ekonomi (Dean 2010: 25).  
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Slutligen är styrningsteknologierna de tekniker, institutioner och instrument som gör det 

möjligt att omsätta rationaliteten till handling (Säll & Öjehag-Pettersson 2013: 103). Dean 

förklarar det som att studiet av govermentality undersöker hur en regimpraktik är beroende av 

vissa kunskaper, kunskaper som bildar politiska rationaliteter, och hur denna regim till följd 

av dessa kunskaper blir ett mål för specifika reformer och förändringar, alltså 

styrningsteknologier (Dean 2010: 31).  

I denna studie kan den svenska flyktinghanteringen, med etableringsreformen i centrum, 

betraktas som en form av regimpraktik och längre fram i uppsatsen kommer dess politiska 

rationaliteter och styrningsteknologier att diskuteras.  

Vad som gör denna teori intressant för den inriktning på problemrepresentation som tas i min 

studie är det faktum att Foucault själv menar att ett av de främsta medlen för införandet av 

denna typ av liberal rationalitet och governmentality i den politiska styrningen är genom just 

problemrepresentation - Foucault ser problematisering som ett fenomen vilket skapas inom 

särskilda regimpraktiker med syftet att intervenera och förändra samhällets olika delar utifrån 

den politiska rationalitet som råder. Genom studier av problemlösningar kan man därmed 

upptäcka vilken eller vilka problemrepresentationer och politiska rationaliteter som låg till 

grund för att just dessa lösningar skulle anses vara möjliga och rationella (Nilsson 2008: 134).  

Detta kopplar även Bacchi till i sitt diskursanalytiska verktyg (se avsnitt 2.4). 

 

2.3 Laclau och Mouffe 

 

2.3.1 Gruppbildning   

För att kunna bygga vidare på Foucaults teori kring skapandet av subjektspositioner inom en 

rådande diskurs är det för studien nödvändigt att även presentera Ernesto Laclaus och Chantal 

Mouffes idéer rörande gruppbildning och kollektiva identiteter. I sin kritik mot marxismen 

pekar de på att det inte är något objektivt förhållande som avgör vilka grupper ett socialt rum 

indelas i. Istället är det precis som i fallet med den individuella identiteten, 

subjektspositionen, det diskursiva sammanhanget som avgör vilka grupper eller kollektiva 

identiteter som blir framträdande (Winter Jörgensen & Phillips 2009: 51).   
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Gällande enskilda individer menar de att dessa ofta innehar flera olika identiteter på samma 

gång; man kan vara både kvinna, mamma och hustru samtidigt, vilket indikerar på att samma 

förhållande borde gälla i avseendet kollektiva identiteter och gruppbildning (Winter 

Jörgensen& Phillips 2009: 49). Men vad är det då som avgör vilken grupp som blir den mest 

framträdande och den som människor starkast identifierar sig med? 

Laclau och Mouffe menar att människor konstitueras som en grupp och tilldelas en kollektiv 

identitet genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta medan andra ignoreras, 

det kan betraktas som en form av reducering av möjligheter till olika gruppbildningar.  

Begreppet ekvivalenskedja syftar till att förklara denna förenkling av det sociala rummet som 

uppstår då en gruppindelning och en kollektiv identitet skapas inom en diskurs;  

gruppindelningen uppkommer, likt alla andra typer av diskursiva praktiker, genom ett 

uteslutande av alternativa tolkningar. Detta bygger på ett ”vi – dem” tänk, där en grupp endast 

kan existera i relation till andra grupper och där man inom gruppen ignorerar de skillnader 

som existerar individerna emellan - och följaktligen de alternativa gruppbildningar som kan 

ha existerat (Winther Jørgensen och Phillips 2009: 52). 

Winther Jørgensen och Phillips (2009) exemplifierar detta teoretiska resonemang genom en 

hänvisning till Stuart Hall (1991) som i en artikel förklarar hur alla medborgare som inte var 

vita, exempelvis jamaicaner, asiater och pakistanier, definierades som "svarta" i det brittiska 

samhället. Trots att det inom denna grupp fanns mängder av alternativa 

gruppbildningsmöjligheter blev de likställda med varandra på grund av sin identitet avseende 

hudfärg och därmed bildades en stark kollektiv identitet som "svarta". Genom att ställa sig 

emot denna grupp konstituerades samtidigt en kollektiv identitet hos de "vita" britterna 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000: 52). 

En grundförutsättning för skapandet av grupper och kollektiva identiteter är representation, 

likt alla subjektspositioner i det sociala rummet är dessa inte givna på förhand utan skapas 

istället när de inom en diskurs uttrycks i ord, vilket innebär att någon eller några måste tala 

om en grupp för att denna kollektiva identitet ska uppstå (Winter Jørgensen & Phillips 2009: 

51–52). 
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2.3.2 Politiken och det politiska 
 

För att kunna svara på den sistnämnda preciserade forskningsfrågan gällande huruvida den 

problemrepresentation som legat till grund för etableringsreformens utformning blivit en 

avpolitiserad fråga har jag valt att främst använda mig av Chantal Mouffes teori kring 

avpolitisering, Denna teori handlar i grund och botten om att göra en distinktion mellan 

begreppen politiken och det politiska, vilket Mouffe gör enligt följande: 

(…) med det ”politiska” avser jag den dimension av antagonism som är 

konstitutiv för mänskliga samhällen; med ”politiken” menar jag den 

uppsättning praktiker och institutioner genom vilka en ordning skapas och en 

mänsklig samlevnad organiseras i den konfliktpräglade kontext som det 

politiska erbjuder. (Mouffe 2008: 18) 

 

De diskurser som råder kring politiska frågor kan såldes vara politiska i den meningen att det 

råder en strid om dess innebörd, eller objektiva genom att vara såpass fast etablerade att det 

överhuvudtaget inte existerar någon form av politisk konflikt kring dem (ovan benämnt som 

politiken).  

Hon menar vidare att samhället idag lider av en bristande förmåga till att tänka politiskt 

gällande de samhällsproblem som uppkommer. Detta beskrivs som en konsekvens av den 

liberala hegemonin som råder i många västerländska demokratier, denna liberala hegemoni 

förnekar den outplånliga karaktär av antagonism som råder på politikens område. Politiska 

frågor innehåller alltid beslut som tvingar oss till att göra val mellan flera motstridiga 

alternativ men idag tycks många politiska frågor reduceras till rent tekniska spörsmål som 

hanteras av experter. Mouffe beskriver detta som ett potentiellt hot mot demokratin då ett 

ständigt strävande efter konsensus och samförstånd riskerar leda till att de egentliga problem 

politiken ställs inför blir förbisedda (Mouffe 2008: 18). Min avsikt med användningen av 

denna teori är att undersöka om den politik som format etableringsreformen saknar det 

politiska, alltså huruvida den problemrepresentation som tycks dominera i den politiska 

diskursen gällande nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden har blivit 

en avpolitiserad fråga. 

För att tydligare kunna förankra analysen av en eventuell avpolitisering i teori kommer jag 

använda mig av forskaren Maria Wendt Höjers följande tre kriterier vilka ska vara uppfyllda 
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för att en politisk fråga ska anses politiserad och därmed inneha den politiska aspekt Mouffe 

talar om: 

 Den måste bli en del av den etablerade politiken. 

 Den måste artikuleras i kollektiva (och inte enskilda) termer. 

 Den måste artikuleras i termer av motstridiga intressen. 

Detta innebär därmed att en politisk fråga för att anses politiserad för första bör ha en plats på 

den politiska dagordningen, för det andra beskrivas som en kollektivt viktig fråga och för det 

tredje att det, likt Mouffe lägger stor vikt vid, också bör råda en viss konflikt mellan 

motstridiga intressen gällande frågan (Säll 2012: 22). 

 

2.4 Bacchi - What’s the problem represented to be? 

 

Det diskursanalytiska verktyg som primärt används i denna studie är Carol Lee Bacchis 

“What’s the problem represented to be”, fortsättningsvis benämnt WPR, en form av 

policyanalys med starkt fokus på problemrepresentation. Bacchi förhåller sig, som tidigare 

nämnt, likt många andra diskursteoretiker till filosofen Michel Foucaults 

socialkonstruktionistiska syn på sanningen som relativ i form av en diskursiv konstruktion 

beroende på den värld man lever i, någon objektiv sanning existerar således inte (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000: 19).  

Uppfattningen om en icke-existerande objektiv sanning till trots förnekar Bacchi inte det 

faktum att det i samhället existerar många problem som kräver politiska lösningar, men 

hävdar däremot att dessa inte går att tala om utanför den diskursiva problemrepresentation 

som gjorts och därigenom är det just problemrepresentationen som blir västenlig. För att 

studera denna problemrepresentation ställs följande två frågor (fri översättning): 

 Vad är ett problem? 

 Vad är orsakerna till att problemet uppstått?  

WPR riktar sig främst in på den senare frågan och utgår från påståendet att det i 

policyprocesser är omöjligt att åtskilja den politiska ”lösningen” från representation av det 

”problem” vilket den syftar till att lösa (Bacchi 1999: 21). Genom att koncentrera sig på 

tolkning och representation i en policyprocess sätts fokus inte i första hand på policy som ett 

direkt medel för att bemöta existerande förhållanden och problem, utan snarare som ett 
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diskursivt sammanhang inom vilket problembilder och lösningar skapas - något som i nästa 

steg får verkliga materiella konsekvenser. (Bacchi 1999: 2) 

I studiet av ett visst politiskt problem utgår Bacchi från dessa fem frågeställningar:  

 What is the problem represented to be either in a specific policy debate or in a specific 

policy proposal? 

 What presuppositions or assumptions underlie this representation? 

 What effects are produced by this representation? How are subjects constituted within 

it? What is likely to change? What is likely to stay the same? Who is likely to benefit 

from this representation? 

 What is left unproblematic in this representation? 

 How would “responses” differ if the “problem” were thought about or represented 

differently? 

(Bacchi 1999: 12-13) 

Efter egen översättning och viss modifikation har jag valt att i min studie utgå ifrån ett mindre 

antal av dessa frågor (vilka även går att utläsa i avsnitt 1.2): 

 Hur presenteras problemet med nyanländas svårigheter att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

– På vilka antaganden grundar sig denna problemrepresentation?  

 

 Vilka subjektspositioner konstitueras inom ramarna för denna problemrepresentation? 

- Vilka konsekvenser får detta för de berörda subjekten?   

 

 Vad lämnas oproblematiserat genom denna problemrepresentation?                                                                                         

(Bacchi 1991: 12–13) (egen översättning) 

 

Detta urval gjordes med mitt syfte i åtanke då jag anser att dessa frågor är de mest lämpliga 

för att söka förstå den problemrepresentation på vilken utformningen av etableringsreformen 

vilar, främst då gällande hur de nyanländas identitet konstrueras och vilka effekter som 

eventuellt kan uppstå till följd av detta. Förhoppningsvis kan detta även bidra till att skapa en 

diskussion kring varför etableringsreformen hittills tycks ha misslyckats, en diskussion som 
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inte handlar om teknikaliteter inom reformens ramar, utan snarare en kritisk diskussion kring 

dess diskursiva utgångspunkter och antaganden.   

 

2.5 Material  

 

2.5.1 Empiriskt och teoretiskt material 

 

Det material som utgör det empiriska underlaget för denna diskursanalys är utdrag ur ett antal 

policydokument som skapades under den policyprocess som ledde fram till införandet av 

etableringsreformen i december 2010: 

 SOU 2008:58 Egenansvar – med professionellt stöd 

 

 Regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd 

 

 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7 Nyanländas 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd 

 

 Debatt och beslut Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar 

med professionellt stöd (2010-03-17) 

WPR är en metod som är specifikt inriktad på just studiet av policydokument vilket gör dessa 

dokument särskild väl lämpade att använda till min analys eftersom den har denna 

metodologiska utgångspunkt.  

I SOU 2008:58 tydliggörs den problembild som råder samt utformningen av de initiala 

åtgärder staten rekommenderas att vidta, fortsättningsvis utvecklas dessa åtgärder mer 

detaljerat i proposition 2009/10:60. Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7 

innehåller såväl motioner som reservationer från de politiska lägren vilket jag hoppas hjälper 

till att skapa en uppfattning kring huruvida någon politisk konflikt råder kring den 

problemrepresentation som presenteras i den offentliga utredningen och propositionen. 

Avslutningsvis har jag tagit del av inspelningen av den avslutande debatten kring 

etableringsreformen, där samtliga dåvarande riksdagspartier var representerade, samt studerat 
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debattprotokollet från densamma. Att använda debattmaterial anser jag ger ytterligare en 

aspekt till analysen då det till stor del bygger på en kraftigare retorik och eventuella 

motsättningar partier emellan kan troligen framträda på ett tydligt sätt.  

Den litteratur som ligger till grund för uppsatsens diskursanalytiska inriktning är främst 

Women, policy and politics av Carol Lee Bacchi, Om det politiska av Chantal Mouffe, 

Foucault – en introduktion av Roddy Nilsson samt Diskursanalys som teori och metod av 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips. 

 

2.5.2 Materiella avgränsningar 

 

Ett sätt att förstärka en diskursanalys validitet är att se till analysens sammanhang. De 

analytiska påståenden som görs ska syfta till att stärka ett sammanhang i diskursen vilket 

innebär att element som inte passar in i den diskursanalytiska redogörelsen bör undvikas för 

att analysen ska uppfattas som färdig och trovärdig (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 123). 

Med detta i åtanke har jag gjort ett strategiskt urval av samtida källor (Esaiasson m.fl.2012: 

284) i form av dessa fyra policydokument i syfte att styra in mitt fokus endast på den 

policyprocess som föranledde etableringsreformens införande och avsikten är att genom detta 

i så stor utsträckning som möjligt undvika en alltför spretig analys.  

Såväl propositionen, statens offentliga utredning samt utskottsbetänkandet är relativt långa 

och omfattande publikationer som till en stor del består av tekniska detaljbeskrivningar, 

exempelvis gällande precisa legislativa formuleringar. Jag har därför efter mer översiktliga 

läsningar av dessa dokument valt ut de avsnitt vilka jag uppfattar som de mest relevanta att 

närmare studera och analysera för denna uppsats syfte, de avsnitt där den rådande 

problematiken och de åtgärder som ämnas vidtas lyfts fram. Exempelvis har därför yttranden 

från remissinstanser vilka publicerats i propositionen, som enligt min uppfattning inte har haft 

någon nämnvärd inverkan på den politiska diskursen gällande nyanländas svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden, och även de nämnda legislativa avsnitten inte analyserats.  

Denna begränsning anser jag vara nödvändig med tanke på den begränsade tidsaspekt jag 

arbetar efter och ger även uppsatsen ett tydligare analytiskt sammanhang (se ovan).  
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2.6 Tidigare forskning 
 

2.6.1 Policyanalys och WPR 
 

Policyanalysen etablerades inom statsvetenskapen som en subdisciplin under slutet av 1960-

talet och fokuserar på de processer som genomförs med avsikt att lösa uppkomna 

samhällsproblem – enkelt beskrivet handlar policyanalys om att studera den politiska 

styrningen och är en vanligt förekommande och välstuderad inriktning inom den 

statsvetenskapliga forskningen (Hall & Löfgren 2006: 21–22). Bacchi gör dock en distinktion 

mellan två sätt för policyanalysmodeller att hantera policyproblem i syfte att visa på hur 

hennes WPR-modell skiljer sig från de mer traditionella modellerna och startpunkterna för 

policyanalys: 

 

1. Problemlösning 

(a) Problemidentifikation 

(b) Problemdefinition 

      2. Problemrepresentation 

                                                                   (Bacchi 1999: 21) (egen översättning) 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa modeller är att de två som placeras under rubriken 

problemlösning betraktar policys som ett rationellt medel för att lösa problem. WPR fokuserar 

istället på policyproblem med utgångspunkt i problemrepresentationer och vill snarare än att 

hitta lösningar, i form av bättre problemidentifikation och/eller problemdefinition för mer 

lyckade policyprocesser, istället utröna vilka begränsningar gällande möjligheter till 

förändring som kan uppstå till följd av existerande problemrepresentationer (Bacchi 1999: 

12). 

WPR som analysverktyg presenterades först av Bacchi i Women, Policy and Politics: The 

Construction of Policy Problems (1999) där det appliceras på en rad politiska frågor som 

uppfattas avgörande för att minska ojämlikheten mellan kvinnor och män. 

Många av de forskningsstudier som använt sig av WRP har till följd av detta just en 

feministisk utgångspunkt. Ulrika Janssons Den paradoxalt nödvändiga kvinnan- 

Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv- ett nyliberalt drama och Zara Bersbos Rätt för kvinnan 
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att blifva människa - fullt och helt: Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971 

är ett par exempel på avhandlingar med feministiskt perspektiv vilka använt sig av WPR.    

Dock är detta analysverktyg, likt Bacchi själv uttrycker det, lämpligt för att studera alla 

politiska områden (Bacchi 1999: 12) vilket även framgår då det vidare presenteras i hennes 

verk Analysing Policy: What’s the Problem Represented to Be? (2009). 

 

2.6.2 Forskning kring etableringsreformen  
 

Då etableringsreformen är ett relativt färskt politiskt fenomen har inte särskilt mycket 

forskning på området genomförts ännu. Det finns ett antal studier av forskningskaraktär som 

studerar reformen ur ett folkhälsoperspektiv men jag väljer här att främst redogöra för den 

samhällsvetenskapligt inriktade forskning som gjorts då det är ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv jag själv utgår ifrån.   

Majoriteten av det skrivna material som går att finna kring etableringsreformen består främst 

av utvärdering och uppföljning som primärt handlar om statistiska resultat, praktiska problem 

och förslag till eventuella framtida tekniska förändringar av dess innehåll.
2
  

ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) lade 2011 fram rapporten Sysselsättning 

för invandrare - en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration, vilken diskuterade politiken 

gällande nyanländas arbetsmarknadsetablering. Där drogs slutsatsen att den då aktuella 

integrationspolitiken, inklusive etableringsreformen, till stor del täckte de existerande 

behoven men att det ändå fanns stort rum för processförbättringar (ESO 2011: 12).  

De mer forskningsinriktade studier som gjorts på ämnet är främst studentuppsatser och 

domineras även de av tekniska frågeställningar gällande denna reforms specifika utformning 

och de berörda aktörernas syn på den nya ansvarsfördelningen och dess arbetsuppgifter.
3
   

 

                                                        
2
 Exempel på denna typ av material är Etablering av nyanlända – En uppföljning av myndigheternas 

genomförande av etableringsreformen vilken på regeringens uppdrag genomfördes av Statskontoret 

under våren 2012, samt Arbetsförmedlingens återrapportering Etablering av vissa nyanlända - statistik 

kring etableringsuppdraget som presenterades våren 2013. 

 
3
 Exempel på denna typ av uppsatser är Jessica Wamsjös Etablering och Integrering - en undersökning 

av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och flyktingmottagningen i en mellanstor kommun i södra 

Sverige, kandidatuppsats från 2012, och  Arnela Rizvics Frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme 

vid övergången till etableringsreformen, även det en kandidatuppsats från 2012.  
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2.6.3 Diskursanalytiska studier av invandrares identitetskonstruktion  
 

Det finns ett antal studier med diskursanalytisk inriktning som, likt min, fokuserar på den 

identitetskonstruktion av nyanlända invandrare som skapas i samband med upprättandet av 

politiska dokument och åtgärder.  Anna Ahlbertz vid Lunds Universitet presenterade 2012 

kandidatuppsatsen Arbete är livet - Rasifiering i den regeringspolitiska 

problemkonstruktionen av invandrade kvinnor som inte förvärvsarbetar, och använder sig här 

av WPR-metoden då hon undersöker samtida regeringspolitiska problemrepresentationer av 

invandrande kvinnor som inte har förvärvsarbete för att se om dessa kan ses som en del i 

rasifiering av samhälle och subjekt. Hennes resultat visar på att invandrarkvinnor målas upp 

som en problematisk grupp i behov av politiska åtgärder och att denna syn upprätthåller 

rasistiska strukturer i utanförskap och diskriminering (Ahlbertz 2013: 30), ett resultat som i 

viss mån överensstämmer med de slutsatser som dras i min studie gällande nyanländas 

konstruerade identitet.  

Anna Horgby undersöker även hon den diskursiva framställningen av invandrade kvinnor i 

mastersuppsatsen Constructions, identifications and ambivalence - the encounter between 

perceived and lived reality of immigrated women. Avhandlingen jämför den svenska 

regeringens konstruktion av dessa kvinnors identitet med kvinnornas egen 

identitetsuppfattning. Resultatet visar på att regeringen homogeniserar den invandrade 

kvinnan och positionerar hennes som arbetslös, beroende, omtänksam etc., medan 

invandrarkvinnorna själva uttrycker många olika identiteter, bland annat som 

yrkesverksamma och professionella. Det finns därmed en tydlig skillnad mellan den upplevda 

och levda verkligheten av invandrade kvinnor i Sverige. På grund av regeringens konstruktion 

är det också dessa kvinnor som blir målet för specifika politiska lösningar (Horgby 2013: 2). 

 

Dessa studier liknar i viss utsträckning min då de fokuserar på problemrepresentationer i 

politiska diskurser och hur subjekt konstrueras inom dessa. Det som dock skiljer oss åt är 

deras feministiska inriktning och det faktum att de är mer fokuserade på den 

integrationspolitiska diskursen i stort, medan jag istället valt att främst fokusera på den 

diskurs som råder i förhållande till en specifik integrationspolitisk reform och hela den grupp 

av nyanlända som reformen i fråga omfattar.  
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2.7 Analysprocessen 

 

2.7.1 Analytiska utgångspunkter  

 

Vid genomförandet av en kvalitativ textanalys finns ett antal olika tillvägagångssätt, 

exempelvis kan man utgå ifrån fastlagda kodningsscheman för att räkna förekomsten av ord 

eller använda sig av vissa idealtyper för att kategorisera innehållet. Dessa nämnda metoder 

används främst när avsikten är att genomföra systematiserade textanalyser som huvudsakligen 

syftar till att ordna text logiskt samt klassificera dess innehåll och är vanligt förekommande 

vid exempelvis innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012: 54 - 63). Som tidigare nämnts har 

dock min textanalys en diskursiv utgångspunkt som syftar till kritisk granskning av det 

empiriska materialet och jag väljer därför att arbeta med detta textunderlag utifrån ett öppet 

förhållningssätt, vilket innebär att jag ställer mina forskningsfrågor direkt till materialet och 

försöker därigenom lokalisera de svar som går att finna där. Detta kan även beskrivas som att 

studien har en induktiv och upptäckande riktning där teorier inte är givna på förhand utan 

istället genereras utifrån själva studien (Hjerm & Lindgren 2010: 21).   

 

2.7.2 Användning av typcitat 

 
För att stärka och tydliggöra mina analytiska resonemang och den tolkning som görs av det 

empiriska materialet använder jag mig i analyskapitlet av ett antal belysande typcitat. Nedan 

exemplifieras ett par sådana, vilka sedan analyseras mer utförligt i uppsatsen fjärde kapitel, 

som syftar till att presentera tänkbara svar på två av mina preciserade forskningsfrågor: 

 

 Hur presenteras problemet med nyanländas svårigheter att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

Det ekonomiska incitamentet för den enskilde kommer således att ha en stor 

betydelse för hans eller hennes vilja att vara aktiv under introduktionen.   

(SOU 2008:58: Egenansvar – med professionellt stöd, s. 128)  

 

En tolkning som kan göras utifrån detta citat är att problemet som ligger bakom nyanländas 

svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är dessa individers bristande 
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motivation och ovilja till att själva lägga ner energi och kraft på att söka arbete och/eller 

utbildning för att kunna integreras på arbetsmarknaden.  

 

 Är problemrepresentationen som ligger till grund för etableringsreformens utformning 

ett avpolitiserat område?  

Som sagts ovan gör samtliga oppositionspartier en likartad analys av 

problemen i det nuvarande systemet för introduktion av nyanlända som 

regeringen gör, liksom av reformbehovet. När det gäller möjliga lösningar har 

partierna i vissa delar andra förslag än regeringen, men åtminstone vad gäller 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bedömer utskottet skillnaderna i 

jämförelse med propositionsförslagen som förhållandevis små.   

(Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 Nyanländas 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd, s. 14). 

 

Utifrån detta kan tolkningen göras att en viss avpolitisering av frågan har skett då 

problembilden tycks delas av samtliga riksdagspartier. 

 

2.8 Min roll som forskarsubjekt 
 

Reflexivitet blir ett centralt begrepp när man som forskare väljer att studera ett ämne ur ett 

diskursivt perspektiv. Då diskursanalysen i mångt och mycket vilar på en acceptans av att vi 

lever i en socialt skapad verklighet där alla sanningar endast är diskursivt skapade, hur bör 

man då på bästa sätt förhålla sig till den påstådda ”sanning” man producerar som 

forskarsubjekt? Varför skulle min personliga representation av verkligheten vara mer 

trovärdig än någon annans? Denna problematik är tyvärr oundviklig när ens studie har denna 

socialkontruktionistiska utgångspunkt. Winter Jørgensen och Phillips beskriver detta som ett 

rent filosofiskt olösligt problem där alla forskare med denna teoretiska utgångspunkt intar 

olika positioner där olika bilder av verkligheten skapas, men genom att vara klar över att detta 

förhållande råder är det möjligt att själv kunna reflektera över de konsekvenser som därav kan 

uppstå under analysarbetet. (Winter Jørgensen och Phillips 2000:28–29). Bacchi trycker även 

hon på denna punkt och menar att det är av avgörande vikt att alla forskare som använder sig 

av WPR reflekterar över sin egen diskursiva position samt de institutionella och kulturella 

faktorer som kan påverka den egna uppfattningen (Bacchi 2009: 62). 
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Som jag nämnde i avsnitt 2.5.2 kan man genom att ge diskursen ett tydligt sammanhang öka 

validiteten. Även en stark analytisk förklaringskraft samt en förmåga att frambringa nya 

förklaringar kring det ämne som diskursivt studeras bidrar till ökad validitet. Med dessa 

faktorer i åtanke strävar jag efter att de komplicerade förutsättningarna till trots skapa en 

fruktbar och valid forskningsstudie.  
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3. Etableringsreformen   
 

Trots den omfattande organisatoriska förändring av flyktingmottagandet som 

etableringsreformen innebar tycks den i allmänhet ha varit ett relativt ouppmärksammat 

politiskt område. Detta kapitel har därför syftet att genom en beskrivning av dess bakgrund, 

dess innehåll samt de hittills uppnådda resultaten ge en övergripande bild av reformen och 

därigenom skapa en kontext för att bättre kunna förstå den analys som görs i kapitel fyra samt 

de slutsatser som dras och den diskussion som förs i det avslutande kapitlet. Dock vill jag likt 

i uppsatsens inledning poängtera att syftet med denna studie inte är en fördjupning i 

reformens diverse teknikaliteter, sådana har redan i stor utsträckning gjorts av andra, vilket är 

anledningen till att beskrivningen inte är alltför omfattande och detaljerad.  

 

3.1 Bakgrund   

I SOU 2008: 58 Egenansvar – med professionellt stöd artikuleras att invandringen till Sverige 

under 1950- och 1960-talen präglades av arbetskraftsinvandring och att de invandrade då hade 

högre förvärvsfrekvens än de infödda svenskarna. Men år 1974 satte Sverige i princip stopp 

för arbetskraftinvandringen vilket ledde till att majoriteten av de nyanlända kom av 

flyktingskäl, det var i och med detta inte längre de som hade kvalifikationer vilka 

efterfrågades av de inhemska företagen som kom till landet. Uppehållstillstånd beviljades 

därmed på helt andra grunder än tidigare och den byråkratiska processen bestående av 

väntetider, svenskundervisning, kommunplacering etc. blev betydligt mer vanligt 

förekommande. Under de senaste decennierna har flyktinginvandringen kommit från alltmer 

främmande kulturer och många nyanlända har bristande utbildningsbakgrund (SOU 2008:58, 

s. 61).  

Den process som föranledde att Proposition 2009:10/60 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd lades fram i riksdagen 

november 2009 inleddes våren 2007 och beskrivs i denna proposition enligt följande ; den då 

sittande borgerliga regeringen beslutade vid denna tidpunkt att tillsätta en särskild utredare 

som gavs i uppgift att se över och lämna förslag om utformning, ansvar samt finansiering av 

flyktingmottagande och andra insatser som påskyndar och ökar möjligheterna för vissa 

nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Denna grupp nyanlända 

innefattade flyktingar, skyddsbehövande i övrigt samt dessa gruppers anhöriga. Bakgrunden 
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till detta initiativ var enligt propositionen det faktum att etableringstakten på den svenska 

arbetsmarknaden överlag varit alltför långsam för samtliga nyanlända och särskilt långsam för 

nyanlända med flyktingbakgrund.  Man hänvisar till en uppföljning av de nyanlända med 

flyktingbakgrund som kommit till Sverige från 1996 och framåt, vilken presenterades av 

Integrationsverket 2007. I denna uppföljning framkom att endast 30 procent av männen i den 

undersöka gruppen av nyanlända hade ett arbete inom fyra år efter erhållet uppehållstillstånd 

medan motsvarande siffra för kvinnor var än lägre, nämligen 20 procent (Proposition 

2009:10/60 s. 26). 

Propositionen lyfter vidare fram att det vid denna tid rådande system för introduktion av 

nyanlända hade införts under 1980-talet och innebar att kommunerna var huvudsakligt 

ansvariga för det praktiska flyktingmottagandet. Under 80- och 90-talet implementerades ett 

antal förändringar i syfte att effektivisera introduktionen, bland annat infördes en 

schablonersättning till kommunerna för varje mottagen flykting och introduktionsersättning 

till de nyanlända infördes för att ge incitament till aktivt deltagande i integrationsfrämjande 

aktiviteter. När Integrationsverket i lades ner i juni 2007 var det Migrationsverket som fick 

det övergripande ansvaret för att se till att kapacitet och beredskap finns till att ta emot de 

flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. 

Sammanfattningsvis låg därmed det primära ansvaret för flyktingmottagande och integration 

innan etableringsreformens införande på Migrationsverket och kommunerna (Proposition 

2009:10/60 s. 36-38).  

Utredningens betänkande Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58) lades därefter 

fram i juni 2008 och där föreslås bland annat skapandet av en lag om introduktion av vissa 

nyanlända invandrare samt en lag om kommunernas ansvar för bosättning av dessa. I nästa 

steg lades i november 2009 regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd fram vilken med vissa 

modifikationer utgick från utredningens förslag. Denna proposition valde att istället för 

benämningen introduktionslag ge förslag om en ny lag för etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare, etableringslagen, samt ett antal följdförändringar i övrig lagstiftning 

(Proposition 2009:10/60, s. 38). Propositionen fick bifall och den så kallade 

etableringsreformen trädde därmed i kraft den 1 december 2010.  

 



30 
 

3.2 Utformning och innehåll 

 

3.2.1 För vem? 

 
Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare omfattar 

nyanlända med uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande i arbetsför ålder 

(20 – 65 år) samt nyanlända som fyllt 18 men inte 20 år och har uppehållstillstånd som kan 

ligga till grund för beviljad folkbokföring och som saknar föräldrar i Sverige. Även anhörig 

till flykting eller annan skyddsbehövande som ansöker om uppehållstillstånd inom två år från 

att anknytningspersonen tagits emot av en kommun omfattas av denna lag (Statskontoret 

2012: 27-28).  

 

3.2.2 Vad?  

 

Inom två månader efter erhållet uppehållstillstånd bör en så kallad etableringsplan upprättas.  

Etableringsplanen omfattar högst 24 månader från och med fastställningsdatumet och upphör 

när tiden löpt ut eller när den nyanlände haft förvärvsarbete i minst sex månader alternativt 

påbörjar en studiemedelsberättigad högskoleutbildning. Det är Arbetsförmedlingen som i 

samförstånd med den nyanlände utformar, reviderar samt följer upp etableringsplanen och den 

bör innehålla minst svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering samt 

arbetsförberedande insatser som exempelvis praktik och validering av utbildnings- och 

arbetslivserfarenhet (Länsstyrelserna 2011). Genom att Arbetsförmedlingen gör en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning kan även så kallade arbetsmarknadspolitiska program 

upprättas vilka innehåller aktiviteter som är anpassade för att främja den nyanländes chanser 

till arbetsmarknadsetablering (Statskontoret 2012: 60).  

Samverkan finns även med andra berörda aktörer utöver Arbetsförmedlingen; kommuner och 

länsstyrelser samt Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket är alla offentliga 

aktörer med viktiga uppgifter inom ramen för etableringsreformen. En ny aktör som innehar 

en framträdande roll är den så kallade etableringslotsen, vilken kan vara ett företag eller en 

organisation, dock ej en kommun eller ett kommunalt bolag, och vars huvudsakliga uppgift 

ligger i att agera som en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället. Det är 

Arbetsförmedlingen som ska godkänna och tillhandahålla lotsarna och de nyanlända ska 

sedan genom ett valfrihetssystem själva få välja vilken lots de önskar få hjälp av. Den 
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ersättning lotsen erhåller är resultat- och prestationsbaserad och därmed beroende av hur 

snabbt den nyanlände kommer in på arbetsmarknaden alternativt påbörjar en utbildning. 

(Länsstyrelserna 2011).  

 

Etableringsplanen med dess innehållande aktiviteter ska bedrivas på heltid. Vid nedsatt 

prestationsförmåga kan etableringsplanen dock genomföras på 25, 50 eller 75 procent av 

heltid. Den fasta etableringsersättningen för deltagande i etableringsaktiviteter på heltid ligger 

på 308 kronor per dag, fem dagar per kalendervecka och betalas ut månadsvis i efterskott.  

Ersättningen är villkorad vilket innebär att ogiltig frånvaro vid etableringsaktiviteter leder till 

sanktioner i form av nedsättningar (Statskontoret 2012: 114–120).  

 

Avslutningsvis framhålls även i propositionen att om en nyanländ som omfattas av 

etableringslagen utan godkänd anledning inte deltar i etableringsaktiviteter har kommunen rätt 

att neka denne försörjningsstöd genom att ställa krav på att istället delta i 

etableringsaktiviteter och på så sätt bidra till sin egen försörjning (Proposition 2009:10/60 s. 

64).  

 

3.3 Resultat 

 
Arbetsförmedlingens återrapportering 2013 – Etablering av vissa nyanlända – statistik kring 

etableringsuppdraget, är en officiell utvärdering av etableringsreformen som lämnades in och 

publicerades i maj 2013. Statistiken som presenteras visar bland annat på att endast åtta 

procent av de nyanlända som haft en etableringsplan i mer än 18 månader har eller har haft ett 

arbete utan statligt stöd 
4
 Sammanlagt 13 procent av de nyanlända som vid utgången av mars 

2013 hade en upprättad etableringsplan har eller har haft någon form av arbete, med eller utan 

stöd. Dessa siffror är två procent högre än föregående år (Arbetsförmedlingen 2013a: 23), 

men reformen får likväl fortfarande utstå hård kritik och tycks ännu ha en bit kvar till 

målsättningen att påskynda och underlätta arbetsmarknadsetableringen för denna grupp 

nyanlända.  

 

                                                        
4
 Arbete med statligt stöd innefattar exempelvis instegs - eller nystartsjobb där arbetsgivaren erhåller 

en ekonomisk kompensation från staten för att anställa vissa individer (Arbetsförmedlingen 2013b). 
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4. Empiri och analys 
 

I detta avsnitt försöker jag med hjälp av det empiriska materialet och de utvalda 

diskursanalytiska teorierna svara på de preciserade forskningsfrågor som presenteras i avsnitt 

1.2. Dessa forskningsfrågor skrivs inte ut explicit i avsnittsrubrikerna men det framgår ändå 

tydligt vilket område varje avsnitt behandlar; det första avsnittet analyserar den dominerande 

problemrepresentation som ligger till grund för de åtgärder som etableringsreformen 

innefattar och i efterföljande avsnitt är den uppkomna subjektspositionen för den nyanlände 

till följd av denna problemrepresentation i fokus. Det tredje avsnittet tar fasta på aspekter av 

nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden som i upprättandet och 

genomförandet av etableringsreformen lämnas oproblematiserade och därefter ser jag närmre 

på huruvida en avpolitisering förkommer gällande denna politiska fråga. Avslutningsvis görs i 

varje avsnitt en kortare sammanfattning av det som framkommit under analysen vilket blir ett 

slags avstamp inför uppsatsens avslutande kapitel som består av diskussion och 

slutsatsdragande utifrån den övergripande forskningsfrågan.   

Som tidigare nämnt använder jag mig av typcitat för att belysa mina tolkningar och 

resonemang.  

En sak att notera är det faktum att medan övrigt material använder sig av begreppen 

etableringsplaner, etableringsersättning och etableringslag använder de citat vilka är tagna ur 

SOU 2008:58: Egenansvar – med professionellt stöd istället begreppen utvecklingsplan, 

introduktionsersättning och introduktionslag. Detta till följd av att etableringsbegreppet 

myntades först i regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd vilken publicerades senare. 

Dock existerar ingen skillnad gällande innebörd mellan dessa olika begrepp. 

I den offentliga utredningen skriver även vissa citat ut namnet Zahra, vilket i denna utredning 

representerar den nyanlände. 

 

4.1 Vad var egentligen problemet?  

 
Att många nyanlända med flyktingbakgrund har tydliga svårigheter att ta sig in på den 

svenska arbetsmarknaden fastställdes med hänvisning till statistik och undersökningar redan i 

denna uppsats inledningskapitel, det jag nu vill söka svar på är varför denna situation har 
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uppstått. Vad är det bakomliggande problemet som enligt den rådande politiska diskursen lett 

fram till denna situation? Med hjälp av WPR-metoden har jag letat efter svar på dessa frågor 

genom att se till vilka åtgärder etableringsreformen innefattar och vad dessa åtgärder tycks 

syfta till att förändra. Likt Bacchi påstår är det i policyprocesser omöjligt att åtskilja den 

politiska ”lösningen” från representationen av det ”problem” den avser att lösa (Bacchi 1999: 

21).  

 

4.1.1 Vem bär problemet?  

 
Efter noggrann genomläsning av mitt empiriska material går det att göra uttolkningen att den 

dominerande problemrepresentationen som råder i den politiska diskursen gällande 

nyanländas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden bygger på en problematisering av 

agerandet hos den nyanlände själv. Denne positioneras därmed som huvudsaklig bärare av 

den rådande problematiken.  Det är den nyanländes agerande och beteende som ställs i 

centrum för samtliga insatser som etableringsreformen innefattar och hur hela dess 

organisation är uppbyggd, detta framställs tydligt i dessa två citat från statens offentliga 

utredning, vilken låg till grund för hur etableringsreformen i nästa steg utformades:  

Min strävan är att lägga huvudansvaret för den nyanländes framtid hos den 

nyanlände själv. Det måste göras tydligt att det är den nyanlände själv som ska 

planera och ta ansvar för sin framtid. Det måste också göras tydligt att det är 

den nyanlände själv som måste ta konsekvenserna av att inte vara aktiv.  

(SOU 2008:58 s. 102) 

Organisationen kräver att Zahra är aktiv och tar ansvar för sin försörjning. Att 

få tillstånd att bo i Sverige ska vara startpunkten för hennes nya liv. Ansvaret 

för Zahras framtid vilar främst på henne själv. (SOU 2008:58 s. 60) 

Problematiseringar görs även kring övriga inblandade aktörer, i form av exempelvis statliga 

myndigheter och kommuner, gällande hur ansvaret fördelas dem emellan och hur väl de 

sköter sina uppgifter gentemot den nyanlände: 

[Den nya] Lagen innebär att kraven på den nyanlände skärps, att 

ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter, kommuner och andra 

aktörer tydliggörs och att servicen till nyanlända görs mer likvärdig över hela 

landet. (SOU 2008:58 s. 12) 

Trots att andra aktörer, i sammanhang likt ovan, ställs i centrum för de förändringar som 

etableringsreformen innebär verkar samtliga åtgärder ändå syfta till att i viss utsträckning 
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påverka den nyanländes beteende. Men detta tänk är inte något helt nytt i samband med just 

etableringsreformen. Redan 1993 infördes en så kallad introduktionsersättning, vilken byggde 

på samma princip som dagens etableringsersättning, nämligen att ge den nyanlände starkare 

incitament till att på ett mer aktivt sätt sträva efter etablering på arbetsmarknaden. Denna idé 

går därmed att spåra längre tillbaka i tiden, dock innefattar etableringsreformen ett tydligare 

statligt ansvar och en ökad likvärdighet när det gäller krav och resurser över hela landet 

jämfört med sin föregångare. Nedan följer ett exempel på den kritik mot 1993 års system som 

tas upp på flera ställen i det empiriska materialet: 

Många kommuner har dock inte följt lagstiftarens intentioner med 

introduktionsersättningen utan har utformat den på ett sätt som inte bidragit 

till att ge den enskilde incitament att vara aktiv under introduktionstiden och 

att ta egna initiativ.  (Proposition 2009:10/60 s. 101) 

Hade vi krävt egenförsörjning omedelbart hade det sannolikt sett mycket 

annorlunda ut idag. 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.  

(SOU 2008:58 s. 62) 

 

Här går det tydligt att läsa ut hur kommunernas agerande ställs upp som en del av 

problematiken med nyanländas arbetsmarknadsetablering, men samtidigt står det mellan 

raderna klart att det i grund och botten är den nyanländes agerande som är det huvudsakliga 

problemet; kommunerna har misslyckats med sitt syfte att genom detta ersättningssystem 

förändra den nyanländes beteende på önskvärt sätt. Kraven som ställts på den nyanlände har 

varit för svaga, incitamenten inte tillräckligt goda och en antagen bristfällig motivation hos 

denne förefaller tillsammans ha lett till ett inaktivt deltagande i introduktionen till det svenska 

samhället, vilket i sin tur leder till svårigheter med etablering på arbetsmarknaden. Dessutom 

uttrycks även att detta system ska ha skapat en grogrund för organisationer med 

främlingsfientliga tendenser, ett ämne jag återkommer till i uppsatsens avslutande kapitlet.  

Sammanfattningsvis går den stora organisatoriska förändring etableringsreformen inneburit 

för samtliga inblandade aktörer att tolka som ett nytt försök till att genom policy söka 

förändra inställningen och beteendet hos nyanlända. Det är de själva som är roten till den 

misslyckade arbetsmarknadsetableringen. Det är de som behöver förändras och övriga 

aktörers åtaganden syftar endast till att påskynda och förenkla denna förändringsprocess: 
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Reformen sätter fokus på individen, individen får ett tydligt ansvar för att 

medverka och delta. (Debatt och beslut, Nyamko Sabuni [Fp] 2010) 

 

4.1.2. Workfare   
 

Jag vill i anslutning till det som analyserats ovan knyta an till en nyliberal politisk inriktning 

som i mångt och mycket kan anses ha varit en inspirationskälla för utformandet av 

etableringsreformen, nämligen workfare (Peck 2001: förord).   

Workfare-politiken fick sitt stora genomslag under 1900-talets sista årtionden. Många stater i 

västvärlden började vid denna tid att flytta över ansvaret för den sociala välfärden från staten 

till individen, de sociala skyddsnäten kom alltmer att baseras på individers egna beteenden, 

attityder och val. I dessa stater växte det samtidigt fram välfärdspolicys som var riktade mot 

att minska arbetslösheten och förbättra möjligheterna för medborgare att bli självförsörjande. 

Dessa nya policyer syftade till att lägga fokus på en aktiv integration av arbetslösa på 

arbetsmarknaden istället för passiviserande bidragssystem. Trots skillnader gällande 

utformning av aktivitetsprogram och administrativt förfarande mellan olika länder byggde 

dessa policyer på samma grund i form av ökade krav på aktivt deltagande i insatser med syftet 

att genom detta att påskynda arbetsmarknadsetableringen. Denna typ av politik kallas ofta 

workfare, welfare-to-work eller activation (Thoren 2008: 38). Här i Sverige kan dessa 

policystrategier kopplas till begreppet jobb- eller arbetslinjen.  

Flera utdrag ur det empiriska materialet belyser dessa idéer, båda specifikt vad gäller 

etableringsreformen, men även när det gäller arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering i 

allmänhet: 

En utgångspunkt för att koppla ersättningen till aktivt deltagande är också att 

krav bör ställas på den nyanlände att, i likhet med andra som står utanför 

arbetsmarknaden, mer aktivt kvalificera sig för att söka arbete. (Proposition 

2009:10/60 s. 105)  

Etableringsreformen handlar i stor utsträckning, likt nämnt i föregående avsnitt, om att skapa 

en ny organisering som ställer hårdare krav på den enskilde individen själv att arbeta mer 

aktivt för att bli självförsörjande och undvika bidragsberoende. Detta kommer bland annat till 

uttryck i den studerade debatten: 
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Sammanfattningsvis, fru talman, syftar detta förslag till att gå från ett passivt 

mottagande av invandrare till ett aktivt deltagande av de nyanlända. (Debatt 

och beslut, Michael Anefur [Kd] 2010) 

Detta resonemang kring workfare-politik förstärker ytterligare det analysresultat av 

problemrepresentationen som gjordes ovan, nämligen att det sammanfattningsvis är individen 

själv som är ytterst ansvarig för sin egen försörjning och framtid, övriga aktörer ska arbeta för 

att tydliggöra detta ansvar och motivera denne till aktivt deltagande. Men självklart ska det 

även tilläggas att dessa övriga aktörer också bör ha ett tydligt ansvar när det gäller att erbjuda 

de resurser, i etableringsreformens fall exempelvis SFI och samhällsorientering, som syftar att 

underlätta den aktiva processen för den nyanlände.    

 

4.2 Den nyanländes subjektsposition 
 

Efter att ha sett hur den nyanlände själv tycks bli den huvudsakliga bäraren av problematiken 

gällande den bristfälliga arbetsmarknadsetableringen är nästa fråga jag ställer mig vilken 

subjektsposition som skapas för den nyanlände i den politiska diskursen gällande dennes 

svårigheter med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.  

 

4.2.1 Resurs eller problem?   

 
Den första frågan jag ställer gällande subjektspositionen är huruvida den nyanlände betraktas 

som en resurs eller ett problem för det svenska samhället? Tillskrivs detta subjekt positiva 

eller negativa egenskaper? Min genomförda analys ger något motstridiga resultat i denna 

fråga, vilket jag ska försöka illustrera i det följande. 

Det finns gott om exempel i det empiriska materialet som ger uttryck för en syn på den 

nyanlände som en resurs att tillvarata i det svenska samhället, de nedanstående citaten är bara 

ett litet urval av dessa: 

En förbättrad arbetsmarknadsetablering är nyckeln till att kunna ta vara på den 

resurs på den svenska arbetsmarknaden som nyanlända utgör (...).  

(Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s. 38) 
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Jag tror att många av dem som kommer till Sverige drivs av en otrolig 

entreprenörsanda som vi måste ta tillvara.  (Debatt och beslut, Ulf Holm [Mp] 

2010)   

Materialet vittnar om en vilja att framställa etableringsreformens åtgärder som nödvändiga för 

att inte låta viktiga resurser gå till spillo. Det krävs ingen särskilt djupgående diskursanalys 

för att tolka vilken syn på de nyanlända citaten ovan explicit vill uttrycka, dock går det vid en 

närmre studie av det empiriska materialet i övrigt att se hur denna positiva syn i många fall 

motsägs på ett mer implicit sätt. När denna reforms åtgärder och innehåll presenteras är 

nämligen den mest framträdande röda tråden som konsekvent tycks löpa genom materialet 

argumenten för vikten av ökade incitament för de nyanlända: 

En snabbare etablering ska åstadkommas genom en förstärkning av 

incitamenten för att ta ett arbete och delta i arbetsförberedande insatser. 

(Debatt och beslut, Eva Flyborg [Fp] 2010) 

Att utbetala en etableringsersättning är en av de mest centrala och omskrivna åtgärderna inom 

etableringsreformens ram, genom att villkora denna ersättning med ett aktivt deltagande i 

etableringsaktiviteter ska den nyanlände bli mer motiverad till att delta: 

Det ekonomiska incitamentet för den enskilde kommer således att ha en stor 

betydelse för hans eller hennes vilja att vara aktiv under introduktionen.  (SOU 

2008:58 s. 128) 

Samtidigt som det trycks på vilken resurs samtliga nyanlända är, verkar även en bristande 

tilltro till dennes egen förmåga och lust till att försöka etablera sig på arbetsmarknaden 

existera. I diskussionen kring denna etableringsersättning tas ofta frågan om andra typer av 

försörjning, exempelvis socialbidrag upp, och framförallt hur systemet bör agera för att 

undvika att den nyanlände fastnar i ett bidragsberoende. Det gamla systemet för introduktion 

av nyanlända kritseras exempelvis för att gett för stora möjligheter till att få andra typer av 

bidrag: 

Omhändertagande och försörjning utan prestationskrav har skapat passivitet 

och en vana att gå till socialsekreteraren när det uppstår extrakostnader. (SOU 

2008:58 s. 102) 

Bilden av att de nyanlända i många fall tenderar att i första hand välja försörjningsstöd och 

bidragsberoende istället för arbete målas vidare upp vid flera tillfällen, exempelvis i 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och den offentliga utredningen:  
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Att etableringsersättningen är högre än försörjningsstödet ger naturligtvis 

ytterligare incitament för individen att aktivt delta i etableringsprocessen. 

(Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s.30) 

I syfte att motverka passivitet i förvissning om att försörjningen är fixad för ett 

antal år framöver ska [etablerings] planen ha en angiven bortre gräns.      

(SOU 2008:58 s. 66) 

Denna bild förstärks ytterligare i propositionen där följande skrivs i samband med att det 

framhålls att deltagande i etableringsaktiviteter är en rättighet, men inte någon skyldighet:  

Däremot kan en kommun ställa krav på en person som söker försörjningsstöd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) att denne ska bidra till sin egen försörjning, 

t.ex. genom att delta i aktiviteter enligt en etableringsplan. På så sätt kan en 

nyanländ som inte är självförsörjande och som omfattas av den föreslagna 

lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare indirekt känna sig 

tvingad att delta i insatser enligt samma lag. (Proposition 2009/10:60 s. 64) 

Vänsterpartiets förslag om att etableringsersättningen bör ligga på ungefär samma nivå som 

en "vanlig" lön blir skarpt kritiserad i riksdagsdebatten, bland annat av kristdemokraternas 

riksdagsledamot Michael Anefur, som också tycks vara rädd för att den nyanlände skulle 

föredra att leva på bidrag istället för att arbeta: 

Att jämställa etableringsersättning och lön sänder alldeles galna signaler. 

Etableringsersättning är en kortvarig ersättning för att man ska komma till 

arbete. Vänsterpartiet kanske inte har förstått att framtiden ligger i arbete och 

lön och inte i sysselsättning och bidrag.  (Debatt och beslut, Michael Anefur 

[Kd] 2010) 

Dessa citat förmedlar ett till synes något annorlunda budskap än de som presenterades i 

avsnittets inledning, där de nyanländas kompetens och entreprenörsanda belyses. I skarp 

motsats till diskussionen kring behovet av en etableringsersättning för att öka motivationen 

och minska bidragsberoendet finns också detta citat som går att utläsa i den offentliga 

utredningen: 

Det stora flertalet utlänningar som kommer till Sverige vill sannolikt jobba och 

inte leva på bidrag.(SOU 2008:58 s. 110) 

Vidare finns andra motsägelsefulla tendenser vad gäller synen på hur pass kvalificerade 

arbeten man som nyanländ bör sträva efter. Ska man ta vilket arbete som helst eller är det 

viktigast att kämpa för att få ett man har kompetens för? Gäller det att så snabbt som möjligt 

få ut den nyanlände på arbetsmarknaden eller är det viktigaste att ta tillvara dennes personliga 
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kompetens och kunskap genom att hitta det mest passande arbetet, även om detta skulle ta 

längre tid? Såhär uttryckte man sig i en av Socialdemokraternas reservationer: 

Det är ett slöseri när människor varaktigt hamnar i arbeten långt under deras 

kompetensnivå för att kunskaperna har förvärvats i ett annat land. 

(Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s. 42) 

Likt citatet ovan och de som skrevs ut i avsnittets inledning poängteras ofta de nyanländas 

kompetens och den resurs de i och med detta är för det svenska samhället. Men i en 

diskussion mellan Vänsterpartiets Kalle Larsson och Folkpartiets Nyamko Sabuni, från den 

studerade debatten, verkar en annan bild träda fram. Då Larsson framhåller det faktum att åtta 

av tio som städar i Stockholm har invandrarbakgrund och att det knappast finns några 

särskilda skäl till varför de skulle vara bättre lämpade för detta yrke än svenskfödda, utan att 

detta snarare beror på diskriminering, svarar Sabuni: 

Vad beror det på att det framför allt är invandrare som städar? Kalle Larsson 

nämnde diskriminering på arbetsmarknaden. Det kan vara en orsak, och det 

kan finnas många andra orsaker. Jag skulle vilja säga såhär: Vad stolt man 

ändå kan bli över att människor väljer att utföra även den här typen av 

arbeten för att kunna försörja sig själva hellre än att vara beroende av staten, 

vilket faktiskt är Kalle Larssons förslag: hellre beroende av bidrag och staten 

än att ta sitt eget ansvar och försörja sig själv (...),. Jag blir stolt över alla som 

tar ett sådant ansvar. Sedan vill jag gärna säga att flera av dessa personer 

snart kan söka sig vidare till andra tjänster på vår arbetsmarknad. Är det så att 

de är högutbildade eller har en kompetens som vår arbetsmarknad behöver vill 

jag verkligen ha dem där de gör bästa nytta.  (Debatt och beslut, Nyamko 

Sabuni [Fp] 2010) 

Det faktum att en eventuell diskriminering lämnas helt oproblematiserad  i detta svar ,samt det 

som avslutningsvis nämns angående möjligheten att söka sig vidare på arbetsmarknaden, är  

ämnen  jag återkommer till senare i uppsatsen. . Men poängen med att belysa detta citat är att 

visa på en inställning som inte tycks stödja bilden av den nyanlände som en renodlad resurs, 

utan snarare trycker på vikten av att så snabbt som möjligt få den nyanlände att frångå 

bidragsberoendet och istället ta klivet in på arbetsmarknaden, även om arbetet i fråga kan 

ligga långt under dennes kompetens. Sabunis uttalande är heller inte något som 

överhuvudtaget ifrågasätts eller kritiseras senare under debatten.  

Arbetsmarknadsutskottet tycks även de ha en syn på nyanlände som inte helt stämmer överens 

med bilden av denne som en samhällelig resurs som bör arbeta på ett område där dennes 

kompetens behövs och kommer till sin rätt: 
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När chansen finns bör nyanlända enligt utskottets mening i första hand söka 

och acceptera ett arbete.  (Arbetsmarknadsutskottets betänkande 200/10: AU7 

s. 30) 

Sättet de så kallade etableringslotsarnas löneersättning utformas kan också tolkas som att 

primärt fokus ligger på att så snabbt som möjligt få ut den nyanlände i arbete, snarare än att 

verkligen tillvarata dennes speciella och personliga kompetens: 

Ersättningen till lotsarna bör vara beroende av hur bra de lyckas bidra till att 

den nyanlände kommer i arbete och egen försörjning. Lotsen kommer därmed 

att ha ett ekonomsikt intresse av att få den nyanlände att så snabbt som möjligt 

försörja sig själv.  (Proposition 2009/10:60 s. 77) 

Det är tänkbart att det främst bör ha varit en fråga om matchningsproblematik mellan 

arbetsutbud och arbetskraft om de nyanlända uteslutande hade betraktats som en resurs, men 

då så stort fokus ligger på att förändra deras beteende genom incitament finns det indikationer 

på att de även ses som ett "problem", som några vilka måste förändras för att ta en plats på 

den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. 

För att sammanfatta detta resonemang har jag i min analys av huruvida den nyanlände ses 

som en resurs eller ett problem upptäckt en motsättning mellan det som uttrycks explicit och 

det som går att utläsa på ett mer implicit sätt när man ser till de åtgärder etableringsreformen 

innefattar. Den nyanlände framställs gärna som en stor resurs för det svenska samhället, 

någon som är motiverad till arbete och med god kompetens, men samtidigt målar 

etableringsreformens åtgärder främst upp en bild av denne som omotiverad och inte särskilt 

angelägen om att skaffa ett arbete förutsatt att möjligheten till att istället leva på någon form 

av försörjningsstöd existerar. Problemrepresentationen vilken presenterades i avsnitt 4.1 

bygger inte heller den på en renodlad syn på den nyanlände som en resurs, istället är det 

dennes eget beteende som förefaller vara själva ursprunget till den rådande problematiken 

gällande den bristfälliga kring arbetsmarknadsetableringen.  Hade den nyanlände däremot till 

helt och fullo setts som en resurs är det som tidigare nämnt tänkbart att hela 

problemrepresentationen främst bör ha kretsat kring någon form av matchningsproblematik 

där samhället misslyckats med att matcha rätt individ och kompetens till rätt arbete. 
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4.2.2 Ett ekonomiskt subjekt 
 

Något som i min analys angående den nyanländes subjektsposition framträder på ett mer 

övergripande plan är det faktum att oavsett om denne ses som en resurs eller ett problem tycks 

denna bedömning alltid göras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det går här att 

återkoppla till Foucaults governmentality-teori; i den regimpraktik som den svenska 

flyktinghanteringen utgör tycks den styrande politiska rationaliteten vara den nyliberala och 

ekonomiska.  Den nyanlände blir ett ekonomiskt subjekt, ett subjekt som kan vara mer eller 

mindre ekonomiskt nyttigt för det svenska samhället. Etableringsreformen blir från denna 

synvinkel en styrningsteknologi som syftar till att styra de nyanlända i en riktning som gör 

dem till en större ekonomisk tillgång. Detta går även att koppla till den workfare-politik, på 

svenska arbetslinjen, vilken förklarades närmre i avsnitt 4.1.2, en politik som bygger på att 

medborgare själva på ett aktivt sätt måste bidra för att kunna erhålla ersättning från staten. 

Denna politik ses som en del av nyliberalismen och likt den statsvetenskapliga professorn 

Wendy Brown uttryckter det i sin essä Numera är vi alla demokrater bygger nyliberalismen 

som politisk rationalitet i stor utsträckning på marknadens kriterier på lönsamhet, effektivitet 

och avkastning (Brown 2010: 55). Genom en utbredd workfare- politik, som kommer till 

uttryck i etableringsreformen, går det att tolka det som att en nyliberal rationalitet i form av en 

ekonomisering av de nyanlända som subjekt tycks ske. 

I den studerade propositionen motiveras varför Arbetsförmedlingen bör vara den första 

myndighet den nyanlände kommer i kontakt med: 

Det skapas också bättre förutsättningar för att arbetslinjen överordnas andra 

hänsyn under den första tiden i Sverige.(Proposition 2009:10/60 s. 49) 

Här tydliggörs hur viktigt det är att den nyanlände så snabbt som det är möjligt kommer ut på 

arbetsmarknaden och på det viset kan säkra sin försörjning på egen hand, även om det likt 

citatet uttrycker innebär att övriga hänsyn får kliva åt sidan. Detta märks i det empiriska 

materialet då frågor rörande exempelvis vård, omsorg och hälsa ges väldigt lite utrymme.  

Målet för den svenska flyktinghanteringen blir enligt min tolkning att den nyanlände inte ska 

bli en kostnadsutgift i form av bidrag för staten, utan istället någon som genom arbete och 

beskattning blir en ekonomisk nyttighet. Den oro för att nyanlända ska hamna i 
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bidragsberoende som går att utläsa i vissa av de tidigare nämnda typcitaten förstärker 

ytterligare den ekonomiska aspekt som gör nyanlända till ekonomiska subjekt.  

I den offentliga utredning som studerats artikuleras också den önskvärda ekonomiska nyttan 

som nyanlända skulle kunna bidra med när de kommer till Sverige:  

Många av de nyanlända är unga och välutbildade och kommer att vara på 

arbetsmarknaden i många år. Ju tidigare de får fäste på arbetsmarknaden, 

desto mer kan de bidra till välfärdsutvecklingen. (SOU 2008:58 s. 61) 

I Sverige är det inte längre arbetskraftsinvandraringen som dominerar, likt den gjorde på 50- 

och 60-talet (Migrationsinfo 2013), det är istället en stor mängd invandrare med 

flyktingbakgrund som kommer idag. Till följd av detta tycks speciella åtgärder, så kallade 

styrningsteknologier, behövas för att dessa ska kunna bidra med ekonomisk nytta till det 

svenska samhället och inte endast bli en källa till statliga utgifter i form av försörjningsstöd. 

Etableringsreformen är som ovannämnt just en sådan styrningsteknologi. 

Med detta resonemang vill jag understryka den ekonomisering som jag tycker mig se ligger 

till grund för både den dominerande problemrepresentationen och de subjektspositioner som 

följer, detta till följd av att en nyliberal ekonomisering har blivit den politiska rationalitet som 

präglar den svenska flyktinghanteringen och därmed även den politiska diskursen. 

 

4.2.3 Utanförskap och bristande motivation  

 

Alla insatser, resurser och system riktas likt diskuterat i tidigare avsnitt mot den nyanlände 

individen själv, det är dennes förutsättningar, dennes motivation och dennes drivkraft som 

måste stärkas. Som jag tolkar det är den subjektsposition i vilken den nyanlände placeras 

positionen av en svag och omotiverad individ som står utanför det svenska samhället, en 

individ som inte kan, och som kanske inte heller är särskilt angelägen om att överhuvudtaget 

försöka, hjälpa sig själv: 

Vi måste därför bygga in incitament i introduktionssystemet för den 

nyanlände så att han eller hon inser fördelarna med att använda sin tid 

effektivt, att lära sig och förstå det svenska samhället och språket och att arbeta 

eller utbilda sig. (SOU 2008:58 s. 203) 
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Den hårt argumenterad etableringsersättningen är inte det enda ekonomiska incitament som 

tas upp för att vara till hjälp vid stärkandet av den nyanlände motivation, etableringsreformen 

innefattar även en bostadsersättning som är berättigad för vissa av de nyanlända som skaffar 

egen bostad: 

Bostadsersättningen ska utformas så att den ska utgöra ett incitament för den 

nyanlände att skaffa sig ett ordnat boende, vilket jag tror förbättrar 

förutsättningarna för en framgångsrik introduktion.(SOU 2008:58 s. 121) 

Det går förutom de många typcitat som belyser synen på den nyanlände som omotiverad även 

att hitta exempel i det empiriska materialet som pekar på att det i den problemrepresentation 

som legat till grund för etableringsreformens utformning finns en bristande tilltro till den 

nyanländes förmåga att förstå sin egen situation och uppfatta vad som kan krävas för att ta sig 

närmre den svenska arbetsmarknaden: 

Den begränsade möjligheten att delta i aktiviteter på deltid ger en stark signal 

om att det krävs ett aktivt deltagande för att få ekonomisk ersättning, precis 

som i arbetslivet. (Proposition 2009/10:60 s. 65) 

Genom min uppbyggnad av introduktionsarbetet finns det dessutom en kontroll 

av att den nyanlände under introduktionstiden är aktiv på rätt sätt under normal 

arbetstid (...)Det krävs mer morötter och nya incitament än nya piskor för att 

de nyanländas potential ska kunna tillvaratas. (SOU 2008:58 s. 63) 

Lotsen ska inte vara kurator (...) utan bevakare för att Zahra sköter sina 

åtaganden.(SOU 2008:58 s. 69) 

Jag vill i denna analys angående subjektspositionen även peka på det faktum att ett 

samhälleligt utanförskap för den nyanlände, till följd av att denna inte tar sig in på den 

svenska arbetsmarknaden, på flera ställen i det empiriska materialet poängteras som något 

etableringsreformen ska kunna motverka:   

Utdragna etableringsperioder är destruktiva och passiviserande och riskerar att 

leda till bidragsberoende (...) En bättre och effektivare etablering för 

nyanlända är därför en viktig del i regeringens politik för att minska 

utanförskapet.(Proposition 2009/10:60 s. 25) 

Även här går det att se tendenser till en bristande tilltro inom den politiska diskursen vad 

gäller den nyanländes egen förmåga och vilja till integration i det svenska samhället:  
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Man kan välja att bara se på hemlandets TV och läsa böcker från hemlandet. 

Kommunen har en stor och viktig uppgift i att försöka bryta upp utanförskapet. 

(SOU 2008:58 s. 74) 

 

4.2.4 Den kollektiva identiteten  
 

Det som ofta explicit uttrycks i det empiriska materialet är en avsikt att lägga ökad vikt vid 

den enskilde nyanländes individuella förutsättningar vid genomförandet av 

etableringsreformens åtgärder:   

Det är viktigt att utgå från varje individs förutsättningar, både för den enskilde 

individens och samhällets bästa.(Proposition 2009/10:60 s. 40) 

Regeringen gör bedömningen att nyanländas etablering i arbets-och 

samhällslivet kan påskyndas genom en förbättrad individuell planering (...) 

(Proposition 2009/10:60 s. 63) 

Dessa argument överensstämmer visserligen med det sätt på vilket utformningen av de 

individuella etableringsplanerna faktiskt ser ut, men det förhindrar dock inte att en kollektiv 

bild av de nyanlända och deras egenskaper uppkommer. 

Laclau och Mouffe menar att gruppbildning och kollektiva identiteter inte är ett objektivt 

förhållande, utan något som skapas i ett specifikt diskursiv sammanhang (Winter Jörgensen & 

Phillips 2009:51). Genom att i den politiska diskursen kring nyanländas svårigheter med att 

etablera sig på arbetsmarknaden implicit framställa dessa nyanlända invandrare som 

oförmögna och ovilliga att på egen hand förbättra sin situation är det denna bild som 

representerar deras kollektiva identitet.  Trots att de nyanlända kan ha många möjliga 

alternativ till gruppbildning, exempelvis somalier, advokater, ungdomar etc. är det i denna 

situation just identiteten nyanländ, eller det mer vardagligt använda invandrare, som 

framhävs som den mest relevanta. För att en kollektiv grupp överhuvudtaget ska kunna 

existera krävs först och främst att någon eller några pratar om den, att den blir representerad 

(Winter Jørgensen & Phillips 2009:51–52), vilket gruppen nyanlända på ett övertygande sätt 

blir i och med att hela etableringsreformens innehåll kretsar kring dem.  

Även begreppet ekvivalenskedja blir applicerbart i detta sammanhang, ekvivalenskedjan 

förklaras av Laclau och Mouffe som en förenkling av det sociala rummet; gruppbildning 

uppkommer genom ett uteslutande av andra tolkningar som bygger på ett "vi-dem" tänk 

genom vilket en grupp endast kan existera i förhållande till en annan (Winther Jørgensen och 
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Phillips 2009: 52). I fallet med den politiska diskurs som studeras i denna uppsats framgår det 

tydligt att en åtskillnad av detta slag görs mellan svenskar och nyanlända (invandrare) där de 

nyanlända i sin kollektiva identitet tillskrivs tidigare nämnda specifika egenskaper och 

förutsättningar medan de infödda svenskarna ges en väldigt begränsad roll i problematiken (se 

vidare i avsnitt 4.3).  

För att knyta ihop denna del av analysen tycks den nyanlände placeras i en subjektsposition 

där denne inte anses vara kapabel till att på egen hand etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden, både den egna viljan och drivkraften samt förståelseförmågan framställs 

som bristfällig. Samtliga nyanlända tillskrivs dessa egenskaper och bildar en kollektiv 

identitet som står i kontrast till den kollektiva gruppen av infödda svenskar. 

Ett kollektivt samhälleligt utanförskap till följd av svårigheterna med 

arbetsmarknadsetablering målas också upp. 

 

4.3 Ett oproblematiserat civilsamhälle 
 

Genom att undersöka vilken problemrepresentation som är dominerade gällande ett specifikt 

politiskt och samhälleligt problem blir det också möjligt att samtidigt kunna se vilka 

alternativa problemrepresentationer som aldrig får något betydande utrymme i den rådande 

politiska diskursen och därmed inte heller på den politiska dagordningen. Dessa 

representationer lämnas helt enkelt relativt oproblematiserade. I detta avsnitt tas ett par av 

dessa alternativa problembilder upp och i uppsatsens femte och avslutande kapitel diskuteras 

de eventuella konsekvenser som kan uppkomma till följd av att dessa inte får ta någon plats i 

den politiska diskussionen.  

I min analys har det faktum att så stort fokus ligger på den nyanlände själv i den 

problemrepresentation som legat till grund för etableringsreformens utformning lett till att det 

svenska civilsamhällets roll och agerande tycks lämnas tämligen oproblematiserat. I detta 

sammanhang bör poängteras att jag med begreppet civilsamhälle främst avser de enskilda 

svenska medborgarna utanför statsapparaten, alltså en snävare begreppsdefinition där 

sammanslutningar som exempelvis välgörenhetsorganisationer eller idrottsföreningar inte 

omfattas.  

De aktörer som står i centrum är framförallt den nyanlände, men även de offentliga 

myndigheter och organisationer som ska bistå denne. I övrigt är den enda deltagande aktör 
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inom etableringsreformens ramar som inte står under stat eller kommun den så kallade 

etableringslotsen, vilken arbetar med den nyanlände utifrån en prestationsbaserad ersättning. 

I Proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar 

med professionellt stöd poängteras att etableringsreformen ligger i linje med den 

integrationspolitik som lanserats av Europeiska Unionens Kommission, en integrationspolitik 

som bland annat innebär att: 

Grundprinciperna, som samtliga medlemsstater ställt sig bakom ska vara 

vägledande vid utformningen av policy och program inom 

integrationsområdet och ligga till grund för europeiska initiativ. Några av 

principerna har bäring på politiken för nyanlända invandrare, bl.a. genom 

principerna om att integrationen är en ömsesidig process mellan invandrare 

och övriga invånare.  (Proposition 2009/10:60 s. 34) 

Huruvida etableringsreformen utformats efter denna utskrivna princip kan ses som tveksamt 

utifrån den tolkning som presenteras nedan med utgångspunkt i de två områdena 

arbetsmarknadsdiskriminering och rasism.  

 

4.3.1 Preferensbaserad arbetsmarknadsdiskriminering 

Diskriminering är ett område som vid ett antal tillfällen, främst under den debatt vilken 

används som empiriskt material i denna studie, tas upp men aldrig tycks bli riktigt 

problematiserat och inte heller får något betydande utrymme på den politiska dagordningen. 

Nedan följer ett par citat från den studerade debatten där diskriminering faktiskt 

problematiseras, men som därefter aldrig möttes av någon form av respons eller utvecklades 

vidare: 

 En avgörande faktor för hög arbetslöshet för många människor med 

invandrarbakgrund är dessutom att det förekommer diskriminering. 

(Debatt och beslut, Annika Qarlsson [C] 2010) 

Det finns många orsaker till att man inte tar sig in på arbetsmarknaden. 

Diskriminering har nämnts. En annan orsak är att man inte har ett nätverk. 

Man har inte kontakter. Hela syftet med lotsen är att den personen i det här 

företaget ska kunna hjälpa till att kompensera för detta. (Debatt och beslut, 

Elisabeth Svantesson [M] 2010) 

I det senare citatet går det tydligt att se hur diskrimineringsproblematiken blir något som 

endast nämns i "förbifarten", en bekräftelse på att problemet existerar, men som sedan snabbt 
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frångås för att istället behandla problematiken med den nyanländes bristande kontaktnät. 

Vid ett tillfälle tas dock initiativ till konkret praktiskt handling upp av Vänsterpartiets Kalle 

Larsson: 

Jag tror samtidigt att sådant som obligatoriska likabehandlingsplaner, 

flerspråkighet som merit vid offentligt och privata anställningar och en rad 

insatser av den karaktären som syftar till att bryta diskriminering också 

behöver vidtas. (Debatt och beslut, Kalle Larsson [V] 2010) 

Men detta uttalande resulterar dock inte i något gensvar från övriga debattdeltagare och i de 

motioner och reservationer jag tagit del av, vilka presenterats från Larssons parti, tas heller 

inte frågan upp. 

Folkpartiets Nyamko Sabuni argumenterar i sin tur för att åtgärder redan vidtagits gällande 

diskrimineringsproblematiken: 

Kampen mot diskriminering har intensifierats genom en samlad lag mot 

diskriminering och en gemensam ombudsmannamyndighet, och inte minst har 

en diskrimineringsersättning införts. Det ska kosta att diskriminera. (Debatt 

och beslut, Nyamko Sabuni [Fp] 2010) 

Det finns emellertid aspekter av etableringsreformens innehåll som troligen kan hjälpa till att 

motverka en viss typ av diskriminering, nämligen den statistiska. Statistik diskriminering 

bygger på att det för arbetsgivaren är svårt att få tillräcklig information kring den 

arbetssökande och att kostnaderna för att få en korrekt bild av denne därmed är för höga 

(Sjögren & Zenou 2007: 21). Genom att etableringsreformen bland annat vill öka 

möjligheterna till validering av utbildnings och arbetslivserfarenhet (Länsstyrelserna 2011) 

bör detta underlätta situationen för arbetsgivarna. 

Däremot förefaller det inte som att den preferensbaserade diskrimineringen ges något 

utrymme inom den politiska diskursen rörande nyanländs svårigheter med att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Denna typ av arbetsmarknadsdiskriminering grundar sig i att arbetsgivaren 

ogillar egenskaper eller attribut hos den arbetssökande som inte påverkar dennes 

arbetsförmåga, exempelvis etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning etc. och därmed leder till 

att den arbetssökande till följd av detta blir förbigången i anställningsprocessen (Sjögren och 

Zenou 2007: 20).   

Det finns exempel på fältstudier vilka genomfördes de år som föranledde skapandet av 

etableringsreformen och som pekar på att preferensbaserad diskriminering förekommer på 
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den svenska arbetsmarknaden. Bland annat genomfördes en sådan av Magnus Carlsson och 

Dan-Olof Rooth mellan 2005 och 2006 där resultatet visade att kallelsefrekvensen till 

arbetsintervju i genomsnitt var 50 procent högre för ansökande med ett svenskklingande namn 

jämfört med de sökande vilka hade ett arabiskt klingande namn. (Carlsson & Rooth 2007: 66). 

Även FN-organet International Labour Organization (ILO) presenterade 2006 en liknande 

studie som vittnade om samma utfall (Carlsson & Rooth 2007: 57).   

 

4.3.2 Rasism och fördomar 

 

Jag skulle vilja lyfta fram en fråga som inte tidigare varit uppe, nämligen hur vi 

själva som har bott i Sverige hela livet agerar. Vi är inte de mest välkomnande. 

Även om många svenskar bejakar det mångkulturella, anser att vi ska ta emot 

fler flyktingar och tycker att Sverige ska vara generöst är vi inte alltid när det 

kommer till kritan de som är vänligast och duktigast på att få nyanlända och 

personer som kommer hit att få in en fot på arbetsmarknaden.  (Debatt och 

beslut, Ulf Holm [Mp] 2010) 

Ovan återges den enda tydliga problematisering av de svenska medborgarnas generella 

inställning till nyanlända som jag funnit i mitt empiriska material. Men detta områdes tycks ha 

behandlats likt diskrimineringen; uttalandet resulterade inte i någon form av respons, ämnet 

släpptes snabbt och belystes inte heller i varken den offentliga utredningen, propositionen 

eller det utskottsbetänkande vilket även innehåller motioner och reservationer.  

I den statens offentliga utredning betonas vikten av att motarbeta rasistiska tendenser, men de 

åtgärder som pekas ut framstår enligt min tolkning som vaga och ospecificerade, och det 

primära ansvaret läggs helt över på kommunerna: 

Osynliga murar i form av egna och andras fördomar kan bara motarbetas 

genom goda exempel, som förhindrar att ungdomar ger upp bara därför att de 

tror att de inte kan förverkliga sina drömmar på grund av sin hår- eller hudfärg. 

Det nära arbetet i skolan, på dagis, på fritiden är kommunala uppgifter som är 

ytterligt angelägna och måste genomföras med omsorg.(SOU 2008:58 s. 75) 

 

Det jag sammanfattningsvis främst noterat och lagt märke till då jag analyserat kring vilka 

områden som eventuellt lämnas oproblematiserade till följd av den problemrepresentation 

som får dominera är just att det svenska civilsamhället inte verkar vara ha någon betydande 

roll vad gäller nyanländas arbetsmarknadsetablering. Det faktum att områdena diskriminering 

och rasism trots allt tas upp vid ett antal tillfällen tyder på att det inom den politiska diskursen 
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finns en medvetenhet om deras existens och den eventuella problematik de innefattar, men 

ingen tydlig konkretisering av hur dessa problem ska kunna lösas förekommer. Med 

hänvisning till Sabunis debattuttalande kring de allmänna diskrimineringslagar som finns där 

sanktioner förkommer är det tänkbart att uppfattningen inom denna diskurs är att dessa 

åtgärder är tillräckliga och att mer specifika åtgärder därmed inte anses vara nödvändiga för 

att förbättra nyanländas arbetsmarknadsetablering.  Den alternativa problemrepresentation 

som bygger på civilsamhällets roll och agerande tycks vara kraftigt underordnad den 

dominerande problemrepresentation som fokuserar på de nyanländas beteende. Trots att viss 

medvetenhet finns kring denna alternativa problembild bevisligen finns får den därför inget 

betydande utrymme inom den politiska diskursen gällande nyanländas svårigheter med att 

etablera sig på arbetsmarknaden.   

 

4.4 En eventuell avpolitisering?  

 
Min sista preciserade forskningsfråga handlar om huruvida den problemrepresentation som 

legat till grund för etableringsreformens utformning går att se som en avpolitiserad fråga. I 

detta avsnitt försöker jag att finna ett svar på detta genom att utgå från Wendt Höjers tre 

kriterier för att en fråga ska ses som politiserad (se avsnitt 2.3.2).  

Det första kriteriet handlar om att en fråga måste ha en plats på den politiska dagordningen för 

att vara politiserad. I detta fall gör jag tolkningen att den dominerande problemrepresentation 

där den nyanlända blir ensam bärare av problematiken har en tydlig plats på den politiska 

dagordningen. Flertalet av de typcitat vilka presenterats tidigare i denna analys visar på hur 

nyanländas beteende är centralt i den politiska process som legat till grund för 

etableringsreformens utformning, exempelvis detta korta men talande utlåtande från Nyamko 

Sabuni: 

Reformen sätter fokus på individen, individen får ett tydligt ansvar för att 

medverka och delta. (Debatt och beslut, Nyamko Sabuni [Fp] 2010) 

 

Kriterium nummer två säger att en fråga bör artikuleras i kollektiva termer för att vara 

politiserad. Den ska därmed vara av vikt för ett större kollektiv och inte endast för enskilda 

särintressen. Även detta kriterium tolkar jag vara relativt tydligt uppfyllt då behovet av den 

förändring av flyktingmottagandet som etableringsreformen innebar, vars utformning bygger 
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på den dominerande problemrepresentation där den nyanländas beteende står i centrum, på 

flera ställen i det empiriska materialet uttrycks som viktig för såväl de nyanlända själva som 

för det svenska samhället i stort: 

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det 2011 att vara fler som lämnar 

arbetsmarknaden och blir pensionärer än som tillkommer arbetsmarknaden (…) 

För att möta detta krävs mer aktivt deltagande och inte mer av passivt 

mottagande. (Debatt och beslut, Michael Anefur [Kd] 2010) 

Därför har regeringen valt att prioritera omläggningen av mottagande av 

nyanlända för att göra rätt från början, för att undvika att fler hänvisas till ett 

långvarigt utanförskap och bidragsberoende. (Debatt och beslut, Nyamko 

Sabuni [Fp] 2010)  

Därmed tycks de två första kriterierna för politisering vara uppfyllda, frågan är såväl etablerad 

på den politiska dagordningen som uttryckt i kollektiva termer. Då återstår det tredje kriteriet, 

nämligen huruvida det råder någon form av politisk konflikt kring vilken problematik som 

ligger till grund för nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden, eller om 

denna fråga blivit såpass objektiv att inga motstridiga tendenser finns. Denna fråga kräver i 

detta fall en något mer ingående analys än de två första kriterierna som enligt mig var 

tämligen lätta att fastslå som uppfyllda, därför kommer resten av avsnittet behandla detta 

tredje kriterium.   

Trots ett relativt brett empiriskt undersökningsmaterial hittar jag endast ett enda stycke där det 

går att utskilja en tydlig kritik mot den rådande problemrepresentationen och den åtföljande 

subjektspositionen för den nyanlände. Det är Vänsterpartiets riksdagsledamot Kalle Larsson 

som i den studerade debatten gör detta uttalande i samband med att kritik läggs fram gentemot 

den borgerliga regeringen som påstås skylla problematiken kring den bristfälliga 

arbetsmarknadsetableringen på bland annat finanskrisen och den tidigare regeringen: 

Man gör i det här fallet ytterligare ett skuldpåläggande. Vanligtvis är det 

invandrarna själva som är att skylla för sitt utanförskap. hur annars ska man 

förklara att de alltid behöver extra incitament och extra insatser för att vilja 

lära sig svenska, för att vilja komma i arbete om det inte är så att de just nu går 

omkring där ute i förorterna och inte har någon lust att hjälpa till, inte har 

någon lust att delta och inte har någon lust att vara med? (Debatt och beslut, 

Kalle Larsson [V] 2010) 

Något som gör detta extra intressant för frågan kring avpolitisering är det faktum att det inte 

är någon i debatten som efter att uttalandet yttrats överhuvudtaget berör detta ämne eller detta 
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ifrågasättande. Ingen håller med, men ingen säger heller emot. Det är som om Larssons 

ifrågasättande helt sopas under mattan, som om det aldrig lagts fram, och det om något går att 

tolka som ett tydligt tecken på att denna rådande problemrepresentation är såpass 

dominerande och avpolitiserad att det kanske inte ens är lönt att diskutera. 

Inte ens Vänsterpartiet själva verkar ge något stöd till Larssons åsikt, i partiets reservation 

vilken presenteras i arbetsmarknadsutskottets betänkande ställer de sig istället bakom idén 

med etableringsersättning för att motivera de nyanlända (även om de som nämnt tidigare i 

analysen vill lägga ersättningen på en högre nivå än vad som föreslås i propositionen):   

Det är välkommet att ersättningen till nyanlända invandrare görs lika över hela 

landet och att individens ersättning kopplas till aktivt deltagande i 

etableringsinsatser.  (Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s. 

43)  

Sett till de reservationer som presenteras i detta betänkande verkar problemrepresentationen i 

sig inte vara föremål för någon form av kritik eller ifrågasättande, inte ens de två partier som 

yrkar avslag på propositionen i dess helhet, nämligen Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 

(Arbetsmarknadsutskottet 2009: 2), tycks se några felaktigheter i denna. Istället ligger fokus i 

de reservationer som gjorts främst på etableringsreformens tekniska och praktiska detaljer 

inom ramen för den dominerande problemrepresentationen: 

Vi socialdemokrater ansluter oss till problembeskrivningen i propositionen, 

men anser att de förslag till lösningar som presenteras i flera fall är felaktiga, 

dåligt underbyggda eller otillräckliga för att möta behovet av en ny politik för 

etablering av nyanlända invandrare (...) Vi socialdemokrater är bl.a. mycket 

kritiska till att bosättningsfrågan inte har behandlats i propositionen. Vi anser 

också att rätten till bostadsbidrag inte bör utvidgas speciellt för ensamstående 

som är nyanlända. Vi avvisar det system med etableringslotsar som föreslås i 

propositionen. (Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s. 41) 

Att samtliga partier, såväl regerings- som oppositionspartierna, förefaller stå bakom 

problemrepresentationen där den nyanländes beteende och bristande motivation står i centrum 

går att utläsa på flertalet ställen i det empiriska materialet, bland annat i dessa citat från 

arbetsmarknadsutskottet:  

Som sagts ovan gör samtliga oppositionspartier en likartad analys av 

problemen i det nuvarande systemet för introduktion av nyanlända som 

regeringen gör, liksom av reformbehovet. När det gäller möjliga lösningar har 

partierna i vissa delar andra förslag än regeringen, men åtminstone vad gäller 
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet bedömer utskottet skillnaderna i 

jämförelse med propositionsförslagen som förhållandevis små.  

(Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s. 14)  

 

När det gäller frågan om individersättning till nyanlända enligt den nya lagen 

kan utskottet konstatera att det förefaller råda politisk enighet om det 

önskvärda i att genomföra en sådan förändring som regeringen föreslår.  

(Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10: AU7 s. 29) 

 

Även i den studerade politiska debatten framhålls den delade problemrepresentationen av 

moderata riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson, ett påstående som får stå oemotsagt: 

När jag lyssnar på oppositionspartierna kan jag bara konstatera att ta ska bli 

jättespännande att del av deras gemensamma politik på området. Just nu känner 

jag att det spretar åt ganska många håll. Men vi delar i alla fall 

problembeskrivningen.  (Debatt och beslut, Elisabeth Svantesson [M] 2010) 

I proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar 

med professionellt stöd presenteras även ett internationellt perspektiv där en beskrivning ges 

av hur integrationspolitiken har förändrats och utformats i andra länder (bland annat 

Danmark, Storbritannien, Spanien, Italien, Kanada, Nederländerna med flera) under de 

senaste årtiondena. Även här verkar den problemrepresentation som sätter den nyanlände och 

dennes beteende i primärt fokus vara dominerande: 

Mycket av förändringarna som genomförs i ovanstående länder utgår från att 

det behövs starkare incitament till integration för dem som invandrar. Mer 

resurser satsas på aktiva insatser och samtidigt införs allt fler krav. 

(Proposition 2009/10:60 s. 33) 

Vidare beskrivs en riktning som tas i många länder enligt följande:  

Trenden är att staten tagit ett större ansvar och en koordinerande roll i arbetet, 

i regel genom att införa ny lagstiftning (...) Obligatoriska introduktionsprogram 

har ersatt frivilliga insatser och det förväntas att den nyanlände själv ska ta 

större ansvar för sin integration. (Proposition 2009/10:60 s. 31) 

I kombination med det som togs upp tidigare i analyskapitlet, nämligen att tankarna kring en 

villkorad ersättning för aktivt deltagande i introduktionen infördes i Sverige redan 1993, är 

det möjligt att göra en tolkning som innebär att den problemrepresentation som fokuserar på 

de nyanländas beteende och attityd och som legat till grund för etableringsreformens 

utformning inte är något nytt och unikt i sitt slag. Det tycks snarare vara ett synsätt som är 
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spritt både utanför Sveriges gränser och utanför den tidsram inom vilken skapandet av denna 

reform fortskridit. Det är en tänkbar konsekvens av den politiska idén kring workfare som 

spreds under 1900-talets senare del.  

För att sammanfatta detta resonemang utifrån Rönnbloms kriterier för politisering är alltså två 

av dessa uppfyllda, men det tredje är enligt min tolkning inte uppfyllt. Med Kalle Larsson 

skarpa kritik som enda undantag förefaller den problemrepresentation som fokuserar på de 

nyanländas beteende dominera den politiska diskursen gällande nyanländas problem med 

etablering på arbetsmarknaden, det saknas i betydande utsträckning en konflikt och 

motstridiga åsikter. Den politiska konflikt som trots allt råder i diskursen gällande nyanländas 

svårigheter med arbetsmarknadsetablering behandlar endast de tekniska spörsmål som redan 

ligger inom den dominerande problemrepresentationens fastställda ram. Den dominerande 

problemrepresentation som legat till grund för etableringsreformens utformning har därmed 

till synes blivit en avpolitiserad fråga då samtliga kriterier för politisering inte är uppfyllda.  
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5. Slutsats och diskussion 

 

Min övergripande forskningsfråga har varit hur den nyanländes identitet konstrueras i den 

problemrepresentation som görs gällande nyanländas svårigheter att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden och vilka konsekvenser denna identitetskonstruktion kan leda till, dels för 

subjekten själva och dels för etableringsreformen som politisk åtgärd.   

Detta avslutande kapitel består av slutsatsdragande och diskussion kring de uppkomna 

forskningsresultaten utifrån denna frågeställning. 

Som jag nämnde i uppsatsens andra kapitel har min avsikt inte varit att avgöra vilka 

eventuella problemrepresentationer som är riktiga och vilka som är felaktiga. Istället har jag 

velat göra en kritisk granskning av den politiska diskursen kring nyanländas svårigheter med 

att etablera sig på arbetsmarknaden för att se hur den nyanländes identitet konstrueras och 

därefter även kunna diskutera vilka konsekvenser detta kan leda till i verkligheten. 

Så även om min diskussion kanske kan tolkas som en skarp kritik mot den rådande 

dominerande problemrepresentationen inom denna diskurs betyder det inte att jag anser att 

den, och därmed även etableringsreformens innehåll, är totalt felaktiga, och inte heller att jag 

sitter inne på en universallösning för hur man bör gå tillväga för att förbättra den nyanländes 

arbetsmarknadsetablering. Jag har istället i diskursanalytisk anda, med utgångspunkt i den 

socialkonstruktivistiska vetenskapssynen, genomfört just en kritisk granskning vilken belyser 

diskursen som sådan och vilka effekter det är tänkbart att den i realiteten kan få enligt min 

egen uppfattning av verkligheten.   

 

5.1 En självuppfyllande profetia 

 
Avsnitt 4.2 tog fasta på den nyanländes subjektsposition, en position som tycks bygga på 

tillskrivandet av egenskaper såsom bristande motivation, ovilja och oförmåga till att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Den nyanlände förväntas därmed agera på ett sätt som inte 

underlättar dennes arbetsmarknadsetablering. Subjektspositionen framställer bilden av en 

nyanländ som inte klarar av att hjälpa sig själv, och som kanske inte heller har någon lust att 

överhuvudtaget försöka göra det. Dessutom attribueras denna subjektsposition med ett 

samhälleligt utanförskap, vilket även det framställs som något den nyanlände inte är kapabel 

till att bryta på egen hand.   
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Jag anser att denna konstruktion av den nyanländes identitet riskerar att resultera i en 

självuppfyllande profetia; när alla system är inriktade på att förändra och hjälpa mig är det 

sannolikt att jag till följd av detta uppfattar mig själv som svag och otillräcklig. Genom detta 

tror jag en negativ spiral kan skapas, där den nyanlände till följd av etableringsreformens 

utformning tappar tilltro till den egna förmågan och kapaciteten, något som i sin tur kan leda 

till att just den uppfattade oviljan och bristande motivationen som etableringsreformens 

åtgärder syftar till att förändra uppstår på riktigt - vilket därmed legitimerar den dominerande 

problemrepresentation som lägger hela problematiken på den nyanländes axlar.  

Den framkom även i analysen att den nyanlände i många fall på ett implicit sätt framstår som 

ett problem för det svenska samhället, ett problem som kan lösas genom att denne så snabbt 

som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden och därmed inte blir en för stor kostnad för det 

svenska samhället. Därmed tycks det även var så att det nyanlände, oavsett om denne ses som 

problem eller resurs, alltid betraktas och bedöms ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har alltså 

skett en ekonomisering av subjektspositionen, något jag tror ytterligare kan påverka den 

nyanländes självbild. Fokus ligger så starkt på vilket ekonomisk nytta denne kan bidra med att 

risken finns att självkänslan sjunker då man som nyanländ kanske inte har förutsättningarna 

att så snabbt efter anländandet faktiskt kunna bidra till samhällsekonomin genom arbete.  

 

5.2 Civilsamhällets inställning 

 
I avsnitt 4.1.1 presenterades ett typcitat taget från den offentliga utredningen vilket pekar på 

en konsekvens som anses ha uppkommit till följd av det tidigare systemet för introduktion av 

nyanlända hade en alltför omhändertagande attityd, nämligen att en grogrund för 

organisationer med främlingsfientliga stämningar skapats (SOU 2008:58 s. 62).  

Så som jag tolkar detta uttalande är uppfattningen att det tidigare inte ställts tillräckligt hårda 

krav på den nyanlände och att detta mer omhändertagande perspektiv har lett till att 

främlingsfientliga organisationer har fått vatten på sin kvarn i avseendet att de invandrare som 

kommer till Sverige "bara lever på bidrag" och därmed inte är någon resurs för samhället. 

Frågan jag ställer mig är dock huruvida den politiska diskurs kring nyanländas svårigheter 

med etablering på arbetsmarknaden, vilken ligger till grund för etableringsreformens 

utformning, inte riskerar förstärka snarare än försvagar dessa argument? 
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Analyskapitlet tog vid flera tillfällen upp citat från det empiriska materialet som bekräftade 

bilden av hur den nyanlände i flera aspekter implicit beskrivs och uppfattas som ett problem 

snarare än en resurs för det svenska samhället. Det går exempelvis att se en underliggande oro 

för att den nyanlände de facto skulle föredra att uteslutande leva på någon form av 

försörjningsbidrag om etableringsersättningen inte sätts tillräckligt högt, samt att 

etableringsplanen måste ha en given bortre gräns för att den nyanlände annars riskerar att bli 

passiv till följd av att försörjningen är säkrad i och med etableringsersättningen som utgår 

under denna tid.  Bilden som målas upp av den nyanlände riskerar därmed tyvärr att stämma 

väldigt bra överens med de åsikter som kan tänkas cirkulera i främlingsfientliga grupperingar. 

Jag tror även att den ekonomisering av subjekten som togs upp i analysen kan leda till att 

känslor av solidaritet och medmänsklighet hos de svenska medborgarna minskar. Den 

nyanlända betraktas ur ett ekonomsikt snarare än ett mänskligt perspektiv, detta märks i det 

empiriska materialet då frågor kring exempelvis nyanländas personliga hälsa och välmående 

ofta får stå åt sidan till förmån för frågor om arbete och försörjning.   

Sedan etableringsreformens införande i december 2010 har Sverigedemokraterna (SD), ett 

parti med nationalistiskt grund och enligt den allmänna uppfattningen främlingsfientliga 

tendenser, fått ett ökat stöd hos det svenska folket. Vid riksdagsvalet 2010 var väljarstödet 5,7 

procent (Valmyndigheten 2010), en siffra som enligt TNS SIFO (Svenska institutet för 

opinionsundersökningar) vid den senaste opinionsmätningen (publicerad 2013-12-15) stigit 

till 9,3 procent (TNS SIFO 2013). Det går naturligtvis inte att dra slutsatsen att detta skulle 

vara någon form av konsekvens till följd av etableringsreformens införande, men det kan 

däremot påvisa att införandet inte heller tycks ha haft den positiva inverkan på det svenska 

civilsamhällets inställning vad gäller nyanlända som kanske förväntades. Den grogrund för 

organisationer med främlingsfientliga strömningar som nämnda citat menar att det tidigare 

systemet för integration skapat förefaller inte ha kunnat motverkas särskilt väl med hjälp av 

etableringsreformen. Snarare riskerar den dominerande problemrepresentationen i den 

politiska diskursen gällande nyanländas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden att 

istället upprätthålla redan existerande rasistiska åsikter och strukturer. 

Idén om den ömsesidiga integrationsprocessen mellan invandrare och övriga medborgare (i 

denna uppsats benämnt civilsamhälle) vilken förespråkas av EU har som tidigare nämnts 

hamnat i skymundan vad gäller etableringsreformen och dess innehåll. Genom att den 

politiska diskursen kring nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden till 

stor del utelämnar frågor rörande rasism och diskriminering, och istället nästan uteslutande 
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lägger fokus på den nyanlände själv, anser jag att segregationen i det svenska samhället 

riskerar att öka. Detta på grund av att ”vi – dem” tänkandet som skapas då en grupp 

människor tillskrivs en kollektiv identitet, i detta fall nyanlända respektive svenskar, förstärks 

av att relationen grupperna emellan förblir ett orört område som inte problematiseras eller 

diskuteras.  När ämnet diskriminering väl tas upp hänvisas till en allmän diskrimineringslag, 

vilket naturligtvis är en viktig byggsten för att bemöta diskrimineringsproblematiken, men det 

som enligt mig saknas är en diskussion kring hur man ska kunna påverka själva inställningen 

hos svenska arbetsgivare och medborgare i övrigt. Som togs upp i avsnitt 4.3.1 finns 

fältstudier som bevisar att det förekommer diskriminering av personer med 

invandrarbakgrund i anställningsprocesser och det är tyvärr inte troligt att den alltid går att 

bevisa och sedan sanktionera med en avgift. Kanske är det i det långa loppet nödvändigt att gå 

djupare och försöka motverka de attityder som ligger till grund för att den preferensbaserade 

diskrimineringen överhuvudtaget existerar för att kunna lösa denna problematik.  

Jag vill i denna diskussion kring civilsamhället avslutningsvis passa på att ta upp ett 

framgångsexempel vad gäller nyanländas arbetsmarknadsetablering, nämligen Kanada, ett 

land som på många sätt påminner om Sverige; en glesbefolkad nation i norr med en 

allomfattande och stark välfärd där ekonomin är snabbväxande. Båda länderna tar emot ett 

stort antal invandrare, men Kanada är betydligt bättre få att få in dessa på arbetsmarknaden 

(Fores 2011: 10-11). Trots att det naturligtvis även finns andra stora skillnader länderna 

emellan, exempelvis vad gäller integrationspolitikens utformning och flexibiliteten på 

arbetsmarknaden, är en viktig faktor som tros ligga till Kanadas fördel den positiva 

inställningen till invandring och mångfald som finns hos det kanadensiska folket. Landet 

bejakar i stor utsträckning mångkulturalismen istället för en stark bild av nationalstaten och 

den finns inga politiska partier med främlingsfientliga tendenser varken i den politiska 

styrningen eller opinionen. Detta beror självfallet till stor del på landets historia, där 

invandring framställs som den faktor vilken bosatte och byggde landet (Fores 2011: 22- 25). 

Men även om den kanadensiska staten i och med detta skiljer sig från den svenska, vilken 

istället byggdes upp som en stark nationalstat, är den ett gott exempel på hur inställningen hos 

civilsamhället kan förenkla nyanländas arbetsmarknadsetablering.  
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5.3 Blir det lättare att få arbete?  

 
Den identitetskonstruktion som uppkommer till följd av den dominerande 

problemrepresentationen kan självklart även påverka de svenska arbetsgivarna, som tyvärr 

kan bli mindre benägna att anställa nyanlända i och med att de tillskrivs tidigare nämnda 

egenskaper som troligtvis inte är särskilt uppskattade på en arbetsplats. Att samtidigt själv 

faktiskt uppfatta sig som otillräcklig och svag, den självuppfyllande profetian, riskerar 

ytterligare försämra möjligheten till att få ett arbete.  

Som tidigare citerat i avsnitt 4.2.1 menar Nyamko Sabuni i den studerade debatten att hon 

känner sig stolt över de nyanlända som tar arbeten de egentligen är överkvalificerade för. Hon 

fortsätter sedan med att tala om dessa individers möjligheter att senare kunna ta sig vidare till 

andra tjänster på den svenska arbetsmarknaden, och poängterar att om de är högutbildade eller 

har den kompetens som arbetsmarknaden behöver vill hon verkligen ha dem där de gör bäst 

nytta (Debatt och beslut, Nyamko Sabuni [Fp] 2010). 

Jag tror inte att den argumentation som här förs stämmer särskilt bra överens med 

verkligheten. I avsnitt 4.2.1 diskuterades huruvida den nyanlände betraktas som en resurs eller 

ett problem och det framkom att en underliggande syn på denne som ett problem går att 

utläsa. Det är av stor vikt att den nyanlände så snabbt som möjligt kommer ut på 

arbetsmarknaden och bidrar till den samhällsekonomiska nyttan, ett arbete under dennes 

kompetens framställs som bättre än inget arbete alls. Att som Sabuni hävdar ovan, kunna ta 

sig vidare på arbetsmarknaden, tror jag inte är särskilt enkelt i realiteten. Har du under en 

längre period haft ett lågkvalificerat arbete är det inte särskilt troligt att en potentiell 

arbetsgivare är intresserad av att ge dig ett arbete som kräver betydligt högre kvalifikationer 

även om du sedan tidigare besitter den efterfrågade kompetensen, detta främst till följd av att 

du varit ifrån dessa arbetsuppgifter för länge.   

 

5.4 Governmentality - ett fastställt system  
 

Foucaults begrepp governmentality innebär enligt honom själv de tekniker och procedurer 

som styr och reglerar människors beteenden (Nilsson 2008:128).  Så som jag tolkar detta 

begrepp handlar det om att individer omedvetet styrs in i och anpassar sig till ett system, 

vilket bygger på vissa politiska rationaliteter, trots att de betraktar sig själva som fria.  
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Den regimpraktik den svenska flyktinghanteringen utgör har tidigare i studien tolkats vara 

formad efter en nyliberal rationalitet som i stor utsträckning bygger på en ökad 

ekonomisering. Detta kommer bland annat till uttryck när man ser på vilka åtgärder som 

etableringsreformen innefattar; de handlar i mångt och mycket om att sätta prestationskrav på 

den nyanlände för att denne ska kunna få statliga bidrag till att klara sin försörjning. Dessa 

prestationspraktiker kan ses som de styrningsteknologier vilka används för att kunna 

förverkliga de politiska rationaliteterna, i detta fall att effektivisera 

arbetsmarknadsetableringen för att de nyanlända ska bli mer ekonomiskt nyttiga för det 

svenska samhället. Att få ett arbete ska därmed prioriteras högre än andra hänsyn då den 

nyanlände kommer till Sverige, och Arbetsförmedlingen bör vara den första myndighet den 

nyanlände kommer i kontakt med i sitt nya land. 

Den dominerande problemrepresenation som målas upp gällande nyanländas svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden lägger främst problematiken på den nyanländes egna axlar. 

Denne styr inte sig själv i den önskvärda riktning som läggs fram av den ekonomiska 

rationaliteten, den riktning som direkt leder till arbete och därmed samhällsekonomisk nytta. 

Arbetsmarknadsetableringen går för långsamt till följd av att den nyanlända är omotiverad 

och oförmögen till att på egen hand lyckas ta sig in på arbetsmarknaden, de åtgärder 

etableringsreformen innefattar blir därmed en teknologi för att styra in den nyanlände på den 

väg som anses vara den mest lämpliga.  

Dean uttrycker att det som gör studiet av governmentality så intressant är det faktum att det 

sammankopplar frågor om styrning, auktoritet och politik med frågor rörande identitet och 

självbild (Dean 2010: 20). Jag anser att detta framträder väldigt tydligt i min studie då det 

genom analys och diskussion framkommit hur den bild av nyanlända som målas upp i den 

politiska diskursen gällande nyanländas svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden i 

stor utsträckning kan påverka den nyanländes självbild (se avsnitt 5.1).  

Politiska rationaliteter understöds ofta av sanningsanspråk, som exempelvis 

expertisutlåtanden, något som leder till att eventuella andra tolkningar av rationaliteter trycks 

undan (Säll, Öjehag-Pettersson 2013: 119), något som kan kopplas till den diskussion kring 

avpolitisering som förts i denna studie. Då det framkom att problemrepresentationen som 

legat till grund för etableringsreformens utformning blivit en avpolitiserad fråga går det att dra 

slutsatsen att de politiska rationaliteter som format den regimpraktik vilken här benämns ”den 

svenska flyktinghanteringen”, uppfattas vara sanningar som inte ifrågasätts. Såväl de 
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nyanlända själva, som politikerna och de övriga svenska medborgarna rättar in sig i det 

system som genom detta skapas.  

Ett exempel som förstärker detta resonemang presenterades i analysen kring den eventuella 

avpolitiseringen, där Kalle Larsson (V) i den studerade debatten skarpt ifrågasatte den 

dominerande bilden av omotiverade nyanlända som inte vill jobba och därmed inte heller 

bidra till det svenska samhället.  Trots denna kritik mot den nyanländes konstruerade identitet 

sopas ämnet helt under mattan, det nämns överhuvudtaget inte i Vänsterpartiets reservation 

och inte heller Larsson själv tar upp det igen. Detta visar på hur även en kritisk person som 

Larsson tillslut tycks rätta sig i ledet, hur även han styrs in i det system som regimpraktiken 

bygger på.  Det finns en bild av hur det är önskvärt att de nyanlända ska agera, på vilket sätt 

de ska styra sig själva för att kunna utgöra så stor ekonomisk nytta som möjligt för det 

svenska samhället och etableringsreformen byggs upp av åtgärder som anses främja detta. 

Såväl nyanlända som politiker och civila medborgare rättar in sig i detta system i tron att de är 

fria och själva väljer den väg de tror kommer vara den bästa, vilket i sin tur leder till att detta 

system upprätthålls utan ifrågasättande och utan förekomsten av någon diskussion kring vilka 

konsekvenser som kan uppkomma till följd av det.  

Precis som Foucault själv uttrycker det har ett antal tekniker och procedurer skapats vilka 

sedan styr och reglerar människors beteenden – det är detta som är governmentality. 

 

5.5 Avslutande ord 
 

Så vilket är då det egentliga problemet som gör att vi trots de till synes goda förutsättningarna 

ändå misslyckas med att få in de nyanlända på den svenska arbetsmarknaden?  Handlar det 

om de nyanländas eget beteende? Inställningen hos det svenska civilsamhället? Eller kanske 

om de statliga myndigheternas agerande? Jag kan inte ge ett svar på den frågan, men att finna 

ett svar har heller aldrig varit min avsikt. Däremot ville jag ge en bild av och skapa en 

diskussion kring hur Sverige idag representerar detta problem, hur vi konstruerar identiteten 

hos de nyanlända som kommer till vårt land och vilka effekter som eventuellt kan uppkomma 

som ett resultat av detta, något jag förhoppningsvis har lyckats med genom denna uppsats. 
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