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Sammanfattning
Integrations-  och  asylpolitik  debatteras  flitigt  i  Europa.  Forskning  visar  att  den 

integrationspolitiska  diskursen  har  förändrats  –  från  multikulturalism  som  ideal  och  ett 

betonande av pluralismens berikande egenvärde, till åberopandet av en gemensam samhällig 

värdegrund. Enligt  diskursen är tanken om en gemensam värdegrund inte kompatibel med 

multikulturalism.  Diskursen  riktar  sig  inte  sällan  explicit  mot  en  konstruerad  muslimsk 

befolkningsgrupp, vilken menas bära värderingar som inte överensstämmer med ”liberala”, 

”västerländska” värderingar. Ett exempel är Storbritannien, där den diskursiva logiken kodar 

en diverserad samhällig värdegrund som ett säkerhetsproblem. 

     I många av Europas länder lyfts krav på nyanlända invandrare ska genomföra olika former 

av medborgarkunskapstester. I forskningen tolkas dessa tester, naturligtvis på varierande sätt, 

som en konsekvens av den nya integrationsdiskursen. I Sverige planeras i skrivande stund en 

kurs  i  samhällsorientering  för  nyanlända  invandrare.  Denna  undersökning  syftar  till  att 

undersöka om de europeiska tongångarna går att återfinna i svenska politiska dokument. Med 

hjälp av en diskursanalytisk verktygslåda analyseras den SOU som ligger till grund för den 

planerade  samhällsorienteringen,  samt  även  en  skrift  från  NTG  –  asyl  och  integration. 

Analysen görs med bakgrund i den forskning som finns att tillgå om nämnda specifika skifte i 

Europeisk integrationspolitik. Undersökningen ska därför också ses som en litteraturstudie, i 

vilken sociologiskt forskningsmaterial jämförs och analyseras. 

     Undersökningen utgår ifrån det diskursanalytiska begreppet ”problemfigur”. Begreppet 

innefattar  inte  bara  det  problem  som  diskursen  formulerar,  utan  också  de  orsaker  och 

lösningar  som ”problemet”  konstituerar.  En utförlig  studie  av  situationen  i  Storbritannien 

visar att den ledande integrationspolitiska diskursen använder säkerhetspolitiska argument i 

sitt  avståndstagande  från  multikulturalism  som  ideologi.  Säkerhetshot  är  orsaken,  och 

medborgarkunskap är en del av lösningen.  Vår undersökning visar att denna orsak  aktivt  

utelämnas i  dokumentet  bakom  den  planerade  samhällsorienteringen.  Den  islamofobiska 

diskurs  som  enligt  Derek  McGhee  (2009)  m.fl  verbaliseras  i  flera  europeiska  länder 

formuleras alltså medvetet inte i Sverige för nyanlända. 

Nyckelord:  Integrationspolitik,  multikulturalism,  assimilation,  diskursanalys, 

medborgarkunskap, samhällsorientering, värdegrund, islamofobi. 
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1. Inledning

”Multikulturalismen är död” skanderade tysklands förbundskansler Angela Merkel i ett tal 

den 17 oktober 2010,1 ett uttalande som sedermera har fått symbolisera en pågående debatt 

vars svallvågor har sköljt över mediala opinionsbildare, politiker och samhällsforskare. – Är 

multikulturalismen död? Och är detta i  så fall  bra eller  dåligt? Så lyder  frågorna som har 

dryftats av skribenter hemmahörandes i olika politiska läger. Om vi lägger de journalistiska 

samhällsmagasinen  på  hyllan  så  finner  vi  att  också  forskarvärlden  har  anammat 

frågeställningen. Vid flera stora europeiska universitet studerar och debatterar sociologer just 

denna frågeställning, och utöver föregående spörsmål frågar man sig: Om det föreligger en 

förändrad  politisk  attityd,  vad  beror  detta  i  så  fall  på?  Vilka  samhällsmekanismer  ligger 

bakom en eventuell diskursförändring? 

     Forskningsapporter från Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland visar på 

ett  skarpare  asyl-  och  integrationspolitiskt  tonläge.  I  analyserna  framkommer  att  en  rad 

ödesdigra händelser såsom terrorattacker (London 7/7 2005, Madrid 11/3 2004) och upplopp 

(Bradford,  Burnley och Oldham i maj  2001, Paris  hösten 2005) i  kombination med sänkt 

materiell  standard  som  en  effekt  av  den  globala  finanskrisen,  har  banat  väg  för 

integrationskritiska  argument  från  både  opinionsmässigt-  och  politiskt  håll.  Kritiken 

motiveras således både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt (Vertovec och Wessendorf 2010, 

McGhee 2009).

     Det är viktigt med ett sansat förhållande till stormande mediala debatter. Forskning tyder 

dock på att en ny diskurs trots allt har fått fäste i europeisk politik, också utanför – och detta 

är centralt – de högerpopulistiska partiprogrammen. Inom denna nya diskurs är allt för stora 

kulturella avstånd ett demokratiskt problem. Samhällsforskare frågar sig därför: Vilka grupper 

förväntas bära på värderingar som inte är kompatibla med den liberala demokratin?  Har en ny 

integrationspolitisk diskurs någon faktisk inverkan på den integrationspolitiska policyn?  Och 

kanske viktigast av allt:  Vad får dessa samhälliga svängningar för konsekvenser i verkliga 

människors liv? (McGhee 2009). 

1 Expressen 2010. http://www.expressen.se/nyheter/1.2177673/angela-merkel-mangkulturen-har-

misslyckats-totalt      
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     Sverige är knappast utan att förneka dess politiska särart, att betrakta som en isolerad enhet 

i  förhållande  till  resten  av  Europa.  Därför  är  det  viktigt  att  fråga oss  hur  nämnda  debatt 

påverkar svensk opinion och politik. En förändring som diskursen menas ha medfört inom 

policyutvecklingen  är  kopplad  till  de  språkkurser  och  kurser  i  samhälls-  och 

medborgarkunskap  som  blir  allt  vanligare  som  ett  led  i  Västeuropas  nationella 

integrationsstrategier.  Dessa  kurser  betonar  undervisning  av  påstått  nationella  värden  och 

normer, och är vissa fall (som i Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Tyskland) följda 

av ett test som i olika grader villkorar permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Vissa 

forskare kallar detta rent ut för assimilationsstrategier, andra nöjer sig med att kritisera det 

illiberala att kontrollera tillgången till medborgarskap under sådana premisser (McGhee 2009, 

Joppke 2004).

     I  skrivande  stund planeras  en kurs  i  samhällsorientering  för  nyanlända  invandrare  i 

Sverige. Kursen planerar att ha stort fokus på värdegrundsfrågor (SOU 2010:16). Den mediala 

debatten om multikulturalism har som sagt varit eldfängd, men det saknas forskning om hur 

den  svenska  integrationsmodellen  har  influerats  av  situationen  i  många  av  de  europeiska 

länderna. 

1.1 Syfte och frågeställning

Vårt  syfte  är  således  att  undersöka  vilka  avtryck  de  europeiska  integrationspolitiska 

diskursförändringarna har gjort i den svenska integrationspolitiken, det vill säga om det finns 

grund  för  påståendet  att  den  europeiska  integrationspolitiken  överger  det  multikulturella 

idealet till förmån för en mer assimilerande modell, i en svensk kontext. Vi frågar oss därför: 

• Hur  problematiseras  värderingar  i  den  nya  samhällsorientering  för  nyanlända  som 

planeras av regeringen, samt i svenska politiska dokument som ligger till grund för 

denna utredning?

• Hur är dessa problemformuleringar relaterade till den europeiska diskursen?

1.2 Avgränsningar

Vi kommer inte att analysera den mediala debatten i Sverige. Eftersom vi är intresserade av 

att  se  till  hur  en  specifik  problemfigur  är  konstruerad  utifrån  en  viss  förändringsprocess 
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kommer vi inte heller  att  ha utrymme till  att  undersöka frågor om hur multikulturalismen 

fungerar i svensk politik mer generellt eller i andra kontexter. Vi kommer att använda det 

forskningsmaterial  som  presenteras  under  rubriken  Teori  och  tidigare  forskning,  samt 

analysera två svenska politiska dokument utifrån ovan nämnda frågeställning. 

1.3 Disposition 

Nedan följer ett metodavsnitt, i vilket vi motiverar varför vi valt att arbeta med diskursanalys, 

som ger  en bakgrund till  själva begreppet,  samt  presentera  de specifika  diskursanalytiska 

verktyg  som  vi  kommer  att  använda  i  analysen.  Under  materialavsnittet motiverar  vi 

sammansättningen  av  analysmaterial  (dokument  och  litteratur),  presenterar  den  del  av 

materialet som utgör det svenska analysunderlaget samt reflekterar kring urvalet. Den litterära 

delen av detta analysunderlag presenteras sedan under  teori och tidigare forskning.  Under 

analysavsnittet redogör vi sedan, med hjälp av analysverktygen, för hur materialet besvarar 

vår frågeställning. De resultat vi får diskuteras vidare under  diskussionsavsnittet, i vilket de 

även  försätts  i  en  större  kontext.  Vi  avslutar  med  några  uppslag  för  vidare  studier  samt 

kritiska reflektioner kring eventuella brister i designen. 

2. Metod

2.1 Diskursbegreppets innebörd. 

Både  som  teoretisk  förståelsehorisont  och  som  metodologiskt  angreppssätt  används 

diskursbegreppet i en mängd mer eller mindre olika betydelser. Det ramverk som håller ihop 

begreppet diskurs utgår från socialkonstruktivismens ontologiska antaganden om hur vi med 

hjälp  av  kognitiva,  språkliga  och  sociala  mekanismer  konstruerar  en  verklighet  som  vi 

upplever  är  av  objektiv  karaktär.  Michael  Foucault  menar  att  vi  tillsammans  definierar 

företeelser runt omkring oss, såväl materiella som institutionella, och fyller dem med mening 

och innebörd. Vad som är verkligt i social bemärkelse är alltså inte en metafysisk fråga om 

vad som faktiskt existerar, utan om vilken social betydelse dessa ting har och vår upplevelse 
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av huruvida den definition som vi delar med vår omgivning existerar av egen kraft, utanför 

oss själva. Vi strukturerar vår verklighet i kategorier, och diskurserna befäster kategoriernas 

mening (Foucault 1993). Belysande exempel är hur vi kategoriserar sjuka och friska i enlighet 

med den rådande medicinska diskursen, eller hur vi klassificerar män och kvinnor efter den 

dominerande genusdiskursen (Foucault 2002, Butler 2007). 

     Diskursanalysen så som den formulerades av Foucault tar specifikt fasta på hur vi förstår 

vår omvärld genom språket, hur vi talar om olika fenomen formar vår verklighetsuppfattning. 

Diskursen styr samtalet, både det offentliga och det privata, och anger vad som kan sägas och 

vad som inte nämns. De tolkningar som formuleras i diskursen är således de tolkningar som 

formar vår uppfattning om sant och falskt, rätt och fel.  Makt är därför ett centralt begrepp i 

Foucaults  teoribygge,  men  behöver  inte  nödvändigtvis  förstås  som  relaterat  till  aktivt 

utövande eller förtryck. Diskursens makt tar sig uttryck i dess förmåga att utestänga andra 

diskurser, andra tolkningar och formuleringar av hur vi skulle kunna uppfatta vår verklighet. 

Foucault menar dock inte att vi kontrolleras av låsta strukturer, styrda av ”diskursen” som en 

totalitär diktator. Makt är också avgränsningen mellan diskurserna, mekanismen som gör att 

olika  teman,  idéer  och  teorier  kan  urskilja  sig  gentemot  varandra.  Följaktligen  består 

samhället av en mängd konkurrerande diskurser: en gängse politisk diskurs med ideologiska 

konkurrenter, eller den vetenskapliga diskursen med religiösa och filosofiska utmanare. Alla 

formulerar  de sanningen och vetandet olika,  men där makt finns så finns också  motstånd. 

Detta  begrepp kan  sägas  fånga  diskursernas  dynamiska  natur,  motstånd  och  makt  formar 

ständigt varandra, och motståndet kommer också till uttryck i språket (Foucault 1993) 

2.2 Kritisk reflektion och inneboende problem

Diskursanalysen/teorin har kritiserats på ett antal olika punkter. Ett problem är diskursteorins 

brist på verktyg gällande studiet av enskilda aktörer. De subjekt som talar till oss, utifrån sina 

personliga upplevelser och erfarenheter, försvinner lätt bakom den diskurs de ger uttryck för. 

Diskursen är någon annans, och subjekten reduceras ur denna synvinkel till ett verktyg för 

diskursen. De konkurrerande diskurserna formulerar förvisso motstånd, men detta är också en 

process som försiggår utanför den kritiskt tänkande individen. Också den kritik som riktats 

mot  diskursanalysens  bristande  förmåga  att  förstå  identitetsmekanismer  kan  kopplas  till 

frånvaron  av  individualism.  (Bergström  och  Boréus  2005)  lyfter  fram  psykodynamiska 

aspekter  såsom identifikationsprocesser  som ett  komplement  för  att  förstå  de  elementära 

skeenden  i  vilka  vi  bildar  oss  en  uppfattning  om vem och  vad  vi  är.  Att  låna  liknande 
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förklaringsmodeller  är  emellertid  inte  någonting  främmande  för  många  diskursanalytiskt 

inspirerade poststrukturalister. Exempel på hur psykologiska aspekter används för att förklara 

hur vår identitet konstrueras utifrån diskursiva strukturer – som ju trots allt får sin mening 

genom kognitiva kategorier och meningsmönster! – finner vi i Butler (2007) produktion. 

     Som  vi  ser  täcker  inte  diskursteorin  alla  toner  i  den  mänskliga  paletten,  och  att 

diskursanalysen inte har något universellt förklaringsvärde är något som läsare och författare 

måste  vara  uppmärksamma  på.  Eftersom  vi  menar  att  använda  diskursanalysen  i 

samhällsvetenskapligt  syfte ställs vi inför en frågeställning som exempelvis  litteraturvetare 

inte  konfronteras  med,  nämligen  huruvida  det  finns  kontexter  som  är  sociala  men  inte 

diskursiva? Eftersom vår undersökning är en textstudie kommer problemet inte att realiseras 

explicit, men på ett vetenskapsteoretiskt plan kan det vara intressant att bära med sig frågan. 

2.3 Den sociala betydelsen – att förstå sociala praktiker som en 

manifestation av diskursen 

Diskursteorin  har  vidareutvecklats  i  en  mängd  riktningar,  och  inom  en  mängd  olika 

akademiska  fält.  Begreppsanvändningen kan därför skilja  sig väsentligt,  så  för  att  minska 

förvirringen är det nödvändigt att i möjligaste mån ringa in hur begreppet förstås och används 

i just  denna uppsats. Till  vår hjälp har vi valt  att  använda oss Norman Fairclough (1992) 

arbete,  vars  huvudsakliga  distinktion  utgörs  av  betoningen  på  hur  handlingar  och  sociala 

beteenden – sociala praktiker – också är ett uttryck för diskursen. När Foucault  menar att 

”diskursen utgörs av hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden (Foucault 

1993, citerat i Bergström och Boréus 2005:309)” – diskursen manifesteras alltså i talet –, så 

menar  Fairclough  att  även  icke-diskursiva  fenomen,  det  vill  säga  språklösa  men  sociala 

fenomen,  konstituerar  diskursen  i  lika  stor  utsträckning  som  diskursen  konstituerar 

situationen, och därför måste analyseras (Fairclough 1992). Också Laclau och Mouffes tar 

uttryckligen  avstånd  från  distinktionen  mellan  diskursivt  och  icke-diskursivt  (Laclau  och 

Mouffes 1985). En sådan definition är fruktsam för samhällsvetenskaplig analys såtillvida att 

den ger mening åt mer komplexa sociala sammanhang: ett politiskt policydokument behöver 

inte tolkas som den yttersta demonstrationen av en viss politisk diskurs. Istället kan vi också 

väga in de samhälliga konsekvenser dessa yttranden får i praktiken som en del av diskursen. 

Det  praktiska  genomförandet  av  kurser  i  samhällsorientering  skulle  kunna vara  en  sådan 

social manifestation – en diskurs som omsatts till praktik och som manifesterar sig i en social 

klassrumssituation. 
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2.4 Att uttolka ordens diskursiva innebörd – analysverktyg

Det är dock fortfarande i språket som vi enklast spårar diskursens kodifierade andemening, 

Laclau och Mouffes (1985) tar hjälp av språkanalytiska verktyg för att knäcka dessa koder. En 

diskurs  är  en  fixerad  betydelsestruktur  inom ett  visst  område,  och  det  är  genom språket 

diskursens mening bestäms. Språket utgörs av tecken. Ord är tecken, och de består dels av ett 

filologiskt  eller  lingvistiskt  uttryck,  men  också  av  ett  mer  idémässigt  innehåll.  Dessa  två 

komponenter,  uttryck  och  innehåll,  sammanfaller  i  tecknet.  Diskursanalysens  syfte  blir 

således att identifiera de processer som ger tecknen sin mening. Laclaus och Mouffes betonar 

att meningsskapande är i ständig förändring, och att olika diskurser alltid konkurrerar om att 

få definiera innehållet.  I den diskursanalytiska teorin brukar tecken kallas för moment, och 

centrala sådana kallas för element. Dessa bär upp meningsstrukturen, och det är genom dem 

som andra tecken definieras och får mening och innehåll (Laclau och Mouffes 1985)

     I kampen mellan diskurserna om att få artikulera tecknens betydelse aktualiseras vissa 

begrepp i synnerhet. Dessa begrepp kan betraktas som mål för den diskursiva konkurrensen, 

och  de  kallas  för  element,  eller  om  de  är  speciellt  omtvistade  och  attraktiva  att 

innehållsbestämma för flytande signifikanser (Laclau och Mouffes 1985). I en politisk kontext 

kan ord som ”rättvisa” eller ”frihet” utgöra exempel på sådana, då fraktioner över hela den 

politiska kartan tävlar om att få gehör för den innebörd just de lägger i orden, och att deras 

definition ska utesluta de andra tolkningarna genom att framstå som den ”sanna” innebörden. 

Ett tillämpat exempel ur vår undersökning kan således vara hur rösterna i debatten strider om 

att få definiera begreppet assimilation, ett begrepp som Christan Joppke (2005) menar har 

skiftat  innebörd  i  och  med  det  politiska  ordskiftet  om  multikulturalismens  vara.  Förr 

associerades assimilation med alla anpassningar efter det nya samhället, menar Joppke, nu vill 

en  europeisk  politisk  diskurs  att  assimilation  endast  innebär  att  invandraren  tvingas  till 

kulturell anpassning också i livets privata sfär, att anpassa sig i det offentliga rummet är inte 

längre assimilation. 

2.5  Tillvägagångssätt  –  att  identifiera  problemet,  orsaken  och 

lösningen

Bergström och Boréus betonar att det inte finns någon färdig diskursmetodologisk mall att 

följa i fråga om hur en diskursanalytisk undersökning ska utföras (2005). Precis som gällande 
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det diskursteoretiska ramverket så är variationen i hur analysverktygen används stor mellan 

olika forskare. Just som diskursteorin inte har något universellt förklaringsvärde, finns det inte 

heller en tydlig och självklar metodologisk väg att följa i försöken att kartlägga diskurserna. 

Man kan argumentera för att detta är problematiskt i den mån att det försvårar en validering 

av den färdiga analysen.  Å andra sidan får forskaren frihet att  arbeta ihop en metod som 

verkligen  kan  generera  en  optimal  analys,  men  detta  kräver  naturligtvis  ett  gediget  och 

reflexivt arbete. 

     Under 2000-talet  har det blivit  allt  vanligare inom samhällsvetenskapen att analysera 

politiska  förändringar  och  skeenden  med  diskursanalytiska  glasögon.  Således  har  en 

metodologikanon  utarbetats  som fokuserat  på  just  analys  i  sådana  kontexter.  Statsvetaren 

Mörkenstam (1999:57)  formulerar  diskursens  förhållande  till  de  politiska  yttrandena  som 

följer:

     

”I diskussioner om vad som är ett politiskt problem, vad som anses vara orsak till problemen och hur 

lösningar skall konstrueras, framträder den föreställningsvärld som legitimerar en viss typ av 

handlingar. Problem måste förklaras för att erhålla mening och lösningar måste rättfärdigas utifrån hur 

problemet är formulerat (Mörkerstam 1999:57, citerat i Bergström och Boréus 2005:336)”.

Vår frågeställning är utformad i syfte att undersöka de diskursiva meningsstrukturerna inom 

ett visst politiskt område (det integrationspolitiska). Citatet ovan ger en bild av hur vi kan gå 

tillväga för att finna dessa mönster just i en sådan kontext. En för oss fruktsam metod är alltså 

att försöka identifiera a) problemet: för en diskursiv analys är det centralt att se till hur själva 

problemet är formulerat. Integrationspolitiska åtgärder förutsätter att det finns ett problem att 

åtgärda. När detta problem framställs på ett visst sätt i policydokumenten är det på bekostnad 

av andra sätt som hade genererat andra lösningar. Politisk makt handlar ur detta perspektiv om 

makten  att  få  formulera  problemet.  Vidare  har  vi  b)  orsakerna  bakom problemet,  och  c) 

lösningarna till  problemet.  Problemformuleringen i politiska dokument  är central  eftersom 

problemet  inte  bara  föregår  lösningarna,  utan också orsakerna  i  den mån att  de  tillskrivs 

mening genom problemets nodalpunkter. Lösningarna som anges – om de förverkligas – kan 

tolkas som en diskurs manifesterad i  social  praktik.   Haldén Eva (1997) använder termen 

problemfigur om det diskursiva ”problemet”. Problemfiguren innefattar alltså vad som pekas 

ut som ett problem av diskursen, men också hur diskursen konstituerar problemet samt dess 

orsaker och lösningar. 
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2.6  Att  dekonstruera  en  diskurs  –  analogikedjor  och 

ekvivalenskedjor

”I en given politisk kontext fixeras mening genom att olika utsagor, eller termer, står i ett 

skapat  logiskt  utbytesförhållande  med  varandra”  menar  Mörkerström,  och 

meningsstrukturerna är ordnade enligt så kallade analogikedjor (Mörkerstam 1999, Bergström 

och Boréus 2005). 

     Om analogikedjan alltså definierar och avgränsar en diskurs på så vis att den avgör vilka 

termer  som  är  likvärdiga,  vilka  element  som  kan  bytas  ut  mot  varandra  utan  att  vår 

uppfattning av fenomenet ändras, så innebär en ekvivalenskedja (den förvirrande terminologin 

är  problematisk,  ekvivalenskedja  betyder  ju  som  bekant  likvärdighetskedja)  att  termer 

tillskrivs mening,  positiv eller  negativ,  utifrån andra termer.  Beroende av värdeladdningen 

kan vi avgöra huruvida de fenomen som associeras till kedjans centrala element är bra eller 

dåliga, rätt eller fel, så som de är fastslagna av diskursen (Laclau 1985). I vår undersökning 

används  ekvivalenskedjan  som  analysverktyg  för  att  visa  hur  element  som  ”islam”, 

”terrorism” och ”säkerhetshot” ger varandra mening och bidrar till att befästa en stark negativ 

innebörd i begreppet ”multikulturalism”. 

      För att inte läsarvänligheten ska försvåras i allt för stor utsträckning kommer nämnda 

begrepp att användas relativt sparsamt i själva analysen. Som kommer att synas så används 

termen ”multikulturalism” flitigt i den tidigare forskningen, men nämns inte i analysen. Det är 

vår förhoppning att detta metodavsnitt ska ha skänkt förståelse för att det är lika intressant ur 

diskursanalytiskt synpunkt att ett ord inte artikuleras i vissa sammanhang som att det skriks ut 

med full kraft i andra. 

     De  verktyg  som  redovisats  kommer  i  analysen  att  användas  i  tolkningen  av 

analysmaterialet,  tillsammans  med  de  Foucaultianska  begreppen  makt  och motstånd.  

Tolkningsverktyg  som diskursiv  innebörd,  element,  ekvivalenskedjor  och  flytande  

signifikanser kommer  att  användas  för  att  förstå  hur  den  problemfigur  vi  frågar  efter  – 

nämligen hur värdegrundsproblematiken framställs – är konstruerad. 

2.7 Övriga metodologiska reflexioner

Ett övergripande problem med diskursanalys som verktyg kan sammanfattas i följande frågor: 

Hur analyserar och dekonstruerar man en diskurs som naturligtvis också har påverkat vårt sätt 

att  förstå  verkligheten?  Är  det  möjligt  att  ställa  sig  utanför  en  diskurs  som man  hävdar 

påverkar människor i sin omgivnings uppfattning om sant och falskt, rätt och fel? Att vi är 
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kapabla till detta är utan tvekan ett högmodigt påstående. Bergström och Boréus lyfter fram 

problematiken,  men  de  menar  att  frågan  inte  har  tagits  på  särskilt  stort  allvar  av 

etablissemanget (Bergström och Boréus 2005). Vi kan bara vara medvetna om detta dilemma, 

och vi uppmanar läsaren att ta med sig resonemanget genom läsprocessen. 

     Det  måste  också  nämnas  att  diskursanalysen  anklagas  för  att  vara  idealistisk  och 

relativistisk.  Kritikerna  menar  att  modellen  reducerar  historiska  skeenden  och  konkreta 

politiska handlingar till idéer utan fast förankring i den så att säga ”verkliga” verkligheten, att 

diskursanalysen rent av förnekar att en sådan existerar i det  avseendet att  diskursanalysen 

förbiser kausalitet – att en konkret händelse leder till andra konkreta händelser (Bergström 

och Boréus  2005).  Denna  problematik  är  högst  aktuell  för  vår  studie,  flera  av  de  nedan 

presenterade  teoretikerna  lägger  stor  vikt  vid  konkreta  händelsers  roll  för  den  politiska 

diskursens framväxt. Sålunda ser vi alltså att kausalitet lika gärna kan vara en drivkraft för 

diskursanalysen,  detta  särskilt  som  även  den  sociala  praktiken  kan  förstås  som  en 

manifestation av diskursen. 

2.8 Validitet och reliabilitet – genomlysning och teoretiskt urval

Bergström  och  Boréus  menar  att  eftersom  diskursanalysen  inte  innehåller  en  definierad 

uppsättning metodologiska verktyg, så är valfriheten stor för forskaren att sätta ihop sin egen 

metod.  Risken finns  därför  att  intersubjektiviteten –  genomlysningen  –  i  arbetet  får  lida, 

eftersom det är allt för enkelt att slarva med redovisningen av urvalsprocessen gällande valet 

av analysverktyg och teori (Bergström och Boréus 2005). Mot denna bakgrund har vi valt att 

redogöra tämligen detaljerat för de ståndpunkter och teorier som vår analys bygger på under 

avsnittet ”Tidigare forskning”, och även om all teori inte används explicit i slutsatserna så är 

det  viktigt  att  redogöra för de teser  som utgjort  vårt  idémässiga  ramverk.  Det  skulle  helt 

enkelt vara problematiskt att i allt för stor utsträckning beskära diskurser i en diskursanalys, 

och god intersubjektivitet är nödvändigt för uppsatsens reliabilitet.  Ett alternativ hade varit att 

placera somlig teori i ett särskilt bakgrundsavsnitt. Vi menar dock att detta endast skulle göra 

uppsatsen mer trögläst, då sammanhanget i det teoretiska urvalet skulle otydliggöras. 

     Debatten som uppsatsens frågeställning är inspirerad av sträcker sig över många grupper 

och skikt i samhället, och många skribenter är aktiva i den mediala debatten. Av detta följer 

att det finns oerhört många utsagor att undersöka, liksom det finns många tänkvärda idéer och 

teorier  som kan vara frestande att  tillvarata  i  analysarbetet.  Det är  därför av stor vikt  för 

validiteten att urvalet av teori görs med vaksamhet och att forskarnas akademiska trovärdighet 
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granskas. Trots detta måste man ta med i beräkningen att också dessa författare låter  sina 

åsikter  och  sin  förförståelse  spegla  igenom  materialet,  och  många  av  de  texter  som  är 

representerade under rubriken ”Tidigare forskning” är argumenterade till sin natur, och de tar 

ofta avstamp från varandra i sin argumentation. På så vis, genom att de relaterar sina verk till 

varandra, får den tidigare forskningen också en naturlig inramning och avgränsning.   

     3. Material

3.1 Materialdesign

Vårt syfte är att undersöka den diskursiva situationen i svensk integrationspolitik i relation till 

samma situation i Europa, med fokus på hur värdegrundsproblematiken formuleras. Vi har 

därför  valt  att  göra  en  kombinerad  dokument-  och  litteraturstudie,  i  vilken  vi  använder 

befintlig  forskning  som analysunderlag  för  den  europeiska  situationen.  Detta  underlag  är 

gediget  men  ändå  överblickbart,  och  det  presenteras  grundligt  under  avsnittet  teori  och 

tidigare forskning. Någon forskning av detta slag gällande denna specifika situation i Sverige 

finns inte i dagsläget. Detta är naturligtvis anledningen till att vår fråga är intressant att ställa 

sig,  men  det  implicerar  oundvikligen  en  viss  obalans  i  materialet.  Den  forskning  som 

presenteras i nästa avsnitt bygger på ett mycket stort och varierat bakgrundsmaterial, medan 

vi  endast  har  utrymme  att  analysera  ett  par  svenska  politiska  dokument.  Vi  önskar  med 

följande stycken förklara varför just dessa dokument förväntas besvara vår frågeställning. 

3.2 Sverige för  nyanlända – värden,  välfärdsstat  och vardagsliv 

(SOU 2010:16)

SOU, statens offentliga utredningar, består av rapporter och betänkanden producerade av en 

särskild  utredningsgrupp  på  uppdrag  av  regeringen.  Utredningsgruppen  består  av  en 

specialtillsatt  kommitté,  ibland endast med ämnesspecialister  och akademiker,  ibland även 

med politiker.  Kommittédirektivet  för  Samhällsorientering  för nyanlända invandrare gavs 

den 4 mars 2010, med arbetsmarknadsdepartementet som avsändare. Beslutet för direktivet 

fattades dock i november 2009 under dåvarande integrations- och jämställdhetsdepartementet, 

med Nyamko Sabuni som ansvarig minister i regeringen, 2011. Syftet med utredningen är att 

kartlägga  innehållet,  målgruppen  samt  de  praktiska  möjligheterna  för  en  konstruktiv 
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samhällsorientering. Resultatet utkristalliseras alltså i  Sverige för nyanlända, vari utredarna 

föreslår att  alla nyanlända ska erbjudas en kurs om totalt  60 timmar,  en kurs som inte är 

obligatorisk,  inte  knuten  till  villkor  eller  incitament  gällande 

uppehållstillstånd/medborgarskap, och som hålls på den nyanländas modersmål. Individuell 

anpassning  efter  den  specifika  nyanländes  bakgrund  och  förkunskaper  ska  gällande 

utbildningsinnehåll vara norm, och innehållet ska fokusera på ämnesområdena välfärdsstaten i 

praktiken,  svenska  värden  och  koder  samt  vardagsliv  i  Sverige  (SOU  2010).  Någon 

proposition har vid datumet för denna uppsats färdigställande ännu inte lagts. 

3.3 Europeiskt medborgarskap – för alla? Om samhällsinformation 

och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa 

NTG  (nationella  temagruppen)  -asyl  och  integration  är  ett  projekt  som  finansierats  av 

europeiska  socialfonden  och  är  en  del  av  EU-programmet  Equal,  vilket  syftar  till  att 

motarbeta  diskriminering på arbetsmarknaden.  Programmet  syftar  till  att  ”förbättra  system 

och  policies  samt  främja  kunskaps-  och  opinionsbildning  på  asyl-,  flykting-  och 

integrationsområdet”.  Temagruppen  har  även  finansierats  av  arbetsmarknadsstyrelsen, 

Sveriges kommuner och landsting, integrationsverket och migrationsverket. Gruppen arbetar 

även med validering av integrationsprojekt. I dagsläget finns ingen finansiering för forskning 

och utredning, men temagruppens hemsida upprätthålls med stöd av bland annat länsstyrelsen 

(Tema asyl och integration, 2011). 

     Europeiskt  medborgarskap  –  för  alla?  Om  samhällsinformation  och  gemensam 

värdegrund i ett mångkulturellt Europa är den sjätte i en rad skrifter från temagruppen och 

behandlar  medborgarkunskap  som integrationsstrategi.  Rapporten  utgår  från ett  europeiskt 

perspektiv,  och  syftar  till  att  lyfta  frågor  om  samhälls-  och  medborgarkunskap  i 

integrationssammanhang  i  en svensk  kontext.  Rapporten  är  positiv  till  medborgarkunskap 

som en metod för att  säkerställa  kunskaper om samhället,  vilket  man menar  att  det  är en 

rättighet såväl som en skyldighet att erhålla ur demokratisk synpunkt. Rapporten debatterar, 

liksom Sverige för nyanlända, huruvida en gemensam värdegrund står att finna. I referenserna 

kommer  Europeiskt medborgarskap – för alla? löpande att hänvisas till med förkortningen 

EMFA.  (Europeiskt  medborgarskap  –  för  alla?  Om  samhällsinformation  och  gemensam 

värdegrund i ett mångkulturellt Europa, 2007)
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3.5 Om urvalet

Vi undrar i frågeställningen vilka problemfigurer som står att finna beträffande värderingar 

inom den svenska integrationspolitiken. Den forskning vi använder oss av visar att vikten av 

en  gemensam  värdegrund  betonas  allt  mer  i  integrationssammanhang,  och  att  kurser  i 

medborgarkunskap används för att arbeta mot ett sådant mål (Joppke 2004, McGhee 2009). 

Att använda den statliga utredning som gjorts om en kurs i samhällsorientering i Sverige, och 

som till stor del fokuserar på värdegrundsfrågor och undervisning i svenska värderingar känns 

därför välmotiverat.

      Frågeställningen syftar vidare till att placera de värdemässiga problemfigurerna i relation 

till den europeiska situationen.  Europeiskt medborgarskap – för alla? är ett dokument som 

gör just detta, men med politiska intentioner, och det innehåller därför mycket information av 

intresse för uppsatsens syfte. 

     Vi vill poängtera att ett urval alltid är en avgränsning, och att en avgränsning alltid innebär 

ett utelämnande av information. Ju snävare uppsatsutrymme desto större mängd meningsfull 

information som måste utelämnas, vilket innebär att vi måste gallra grovt bland den strida 

ström av politiskt styrda dokument som produceras inom vårt studiefält. Vi kan rimligtvis inte 

göra anspråk på att ha lyft fram ”de rätta” dokumenten i vår analys – ett sådant påstående vore 

positivistiskt – speciellt inte som dokumenten ofta strider mot varandra till sitt innehåll. Valet 

av dokument påverkar alltså resultatet i en viss riktning, och det är möjligt att resultatet skulle 

se  annorlunda  ut  om  andra  dokument  hade  studerats.  Detta  är  naturligtvis  särskilt 

problematiskt  ur ett  diskursanalytiskt  perspektiv,  och det är  därför ur reliabilitetssynpunkt 

nödvändigt att motivera urvalsprocessen.  

     Det kan invändas att en SOU (statens offentliga utredningar) inte är ett policydokument, att 

det  är  en  utredning  gjord  av  en  fristående  expertgrupp  och  inte  ett  har  någon 

styrningsfunktion,  och  att  det  därför  inte  kan  tolkas  som  en  direkt  politisk  utsaga. 

Anmärkningen är relevant,  men eftersom en SOU görs efter  politiskt  direktiv,  är  politiskt 

styrd, och produceras av en kommitté som är politiskt tillsatt så väljer vi att betrakta Sverige  

för  nyanlända som  politik.  Det  ska  också  nämnas  att  kommittén  bakom just  Sverige  för 

nyanlända utgörs av flera politiker. 

     För att analysmaterialet skulle vara sammanhållet och vara kontextuellt sammankopplat så 

har vi utgått från en urvalsmetod som kan jämföras med metoden snöbollsurval. Denna metod 

används främst för att finna intervjupersoner till kvalitativa intervjustudier, och går ut på att 

en nyckelinformant förmedlar kontakter till  andra informanter, som i sin tur förmedlar nya 
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kontakter och så vidare, så att antalet informanter växer likt en rullande snöboll (Billinger 

2005).  Vi  har  helt  enkelt  gått  till  väga  så  att  vi  utgick  från  referenslistan  i  Sverige  för 

nyanlända, och undersökte vilka texter som använts återkommande, och som haft stark prägel 

på formuleringarna i utredningen. 

     Europeiskt medborgarskap – för alla? och  Vilka är annorlunda? är sådana texter. Av 

dessa får Europeiskt medborgarskap – för alla? störst utrymme i analysen, och denna text har 

också märkbart  inspirerat  Sverige för nyanlända i  en mängd formuleringar,  vilket gör den 

diskursivt intressant. 

     Det kanske största problemet med denna uppsats är att analysmaterialet begränsar sig till 

egentligen  endast  två  dokument.  Att  detta  är  tvunget  är  en  direkt  konsekvens  av  det 

begränsade utrymmet. Efter att ha försökt plocka ut de mest relevanta texterna kan vi bara 

vara medvetna om denna problematik, liksom vi måste vara medvetna om svårigheterna i att 

dra slutsatser ur ett så begränsat material. 

4. Teori och tidigare forskning 

4.1 – En bakgrund
Ovan presenterade vi de svenska dokument  som kommer att  användas  i  analysen.  I  detta 

avsnitt följer en redogörelse för den forskning som ligger till grund för vår frågeställning, och 

som till viss del också kommer att användas som analysmaterial. 

      De författare som presenteras nedan må ha olika ingångar och perspektiv i sina försök att 

belysa  multikulturalismens  status,  men  trots  att  deras  olika  analyser  leder  fram till  olika 

slutsatser så är de rörande överens om en sak: Att ge sig i stad med att finna en enhetlig 

definition av begreppet ”multikulturalism” är att anta en omöjlig utmaning. I de länder där 

begreppet har använts inom den officiella integrationspolicyn har de faktiska modellerna skiljt 

sig  från  varandra,  både  i  teori  och  också  praktik.  Vertovec  och  Wessendorf  betonar  i 

inledningen till  The Multiculturalism Backlash (2010), för vilken de står som redaktörer, att 

de  offentliga  samhällsområdena  inom vilka  multikulturalismens  arm sträcker  sig  varierar. 

Denna  form  av  institutionell  multikulturalism  reglerar  områden  som  familjelagstiftning, 

rituella slaktmetoder, möjligheten till religiösa friskolor, möjlighet att tillhandahålla lokaler 

för  utövande  av  religion  etcetera,  samt  bistår  med  juridiskt  skydd  mot  diskriminering. 
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Reglering är verktyget, men multikulturalismens vidare syfte är enligt nämnda författare att 

erkänna  kulturella  faktorer  som  identitetsbärande  och  att  främja  jämlikhet  mellan  olika 

kulturella grupper.

     Även  McGhee  lyfter  i  sin  senaste  bok  The  End  of  Multiculturalism?  –  Terrorism,  

Integration and Human Rights (2009) fram att det finns flera multikulturalismer. Det finns 

konservativ multikulturalism, liberal multikulturalism, radikal multikulturalism och reflexiv 

multikulturalism, bland många andra. Medan Vertovec och Wessendorf bemödar sig med att 

ringa in en arbetsdefinition av vad de lägger i begreppet (dock med reservation för att det kan 

tolkas på andra sätt), nämligen: 

“In this way, multiculturalism can best be described as a broad set of mutually reinforcing approaches or 

methodologies concerning the incorporation and participation of immigrants and ethnic minorities and 

their modes of cultural/religious difference” (Vertovec and Wessendorf 2010:4) 

   

Så avgränsar sig McGhee till att studera just debatten runt begreppet och dess innebörd satt i 

kontext  till  integration,  säkerhet  och  mänskliga  rättigheter,  samt  vilken  betydelse  dessa 

diskurser får för medborgarskap, politisk identitet och för nationalstaten. 

4.2 Hur kritiken mot multikulturalism är konstruerad

Som en följd av den bristande harmonin gällande definitioner är det en central fråga för våra 

teoretiker  att  identifiera  vilken idé  om multikulturalism som de politiska debattörerna  ger 

uttryck för. Genom att identifiera de problemområden som målas upp i debatten, och sedan 

hitta länken som relaterar dessa problem till multikulturalism, tecknar författarna en bild av 

vad begreppet  betyder  i  de diskurser som studeras.  Här är  det  viktigt  att  notera  att  varje 

kritiker  har  en  egen idé  om vad multikulturalism är.  Följande  antaganden  och idiom ska 

sålunda förstås som tematiserade uttryck för enskilda rösters uppfattning av begreppet. 

     McGhee (2009 förord)  ställer  upp tre  problemformuleringar  som han menar  att  den 

brittiska  politiska  debatten  om  multikulturalism  kretsar  kring,  nämligen  a)  frånvaron  av 

integration mellan olika samhällsgrupper b) en fördelaktig särbehandling av vissa grupper på 

bekostnad av andra och c) avsaknad av patriotism i inom vissa grupper. Dessa teman återfinns 

bland de idiom som Vertovec och Wessendorf (2010) menar är återkommande i debatten, 

nämligen  att  ”multikulturalism  har  bidragit  till  separation”  i  betydelsen  av  att  ha  skapat 

sociala skillnader mellan olika grupper. Att ”multikulturalism avvisar allmänna värderingar” – 

bristande förståelse för majoritetsamhällets grundläggande normer och värderingar leder till 
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konflikter. Att ”multikulturalism är en ensam doktrin”, och att ”multikulturalism förkväver 

debatt”: genom att ha patent på sanningen statuerar den multikulturella ideologin vad som är 

politiskt korrekt och skapar tabun genom att förkasta kritik som uttryck för rasism. Slutligen 

menas  det  att  ”multikulturalismen  förnekar  problem” som den  har  bidragit  till  att  skapa, 

exempelvis att ”multikulturalismen har skapat en grogrund för terrorism”. 

     Vertovec och Wessendorf (2010) menar att dessa kritiska antaganden följer en viss logik, 

nämligen en idé om multikulturalism som bevarandet och främjandet av kulturella olikheter, 

och att dessa olikheter delar samhället, vilket i sin tur leder till socialt utanförskap, konflikter 

och i  värsta  fall  till  terrorism.  Här  uppstår  frågan om huruvida  detta  är  att  skylla  på det 

politiska systemet eller på företrädarna från de olika invandrargrupperna själva, och Vertovec 

och Wessendorf menar att det i den politiska, europeiska multikulturalismdiskursen tenderas 

att skylla på invandrarna själva, eftersom de ”inte vill integreras”, och att multikulturalismen 

skyddar dem från att behöva inkorporeras i majoritetssamhället, men det ska tilläggas att detta 

är en slutsats som inte understöds med någon empiri. 

4.3  Multikulturalism  –  farlig  identitetspolitik  eller  demokratiskt 

erkännande?

Will Kymlicka diskuterar i essän, The rise and fall of multiculturalism? (2010) ett argument 

som  inte  följer  ovan  nämnda  logik,  nämligen  hur  social-psykologiska  teorier  om 

identitetsskapande  processer  används  för  att  kritisera  begreppet.  Opponenter  till 

multikulturalismen menar att en sådan policy vilar på grunder som inte erkänner identitetens 

transformativa natur, att multikulturalismen bidrar till att reifiera en statisk och förenklad bild 

av kulturella skillnader. En konsekvens av detta, menar man, är att de praktiker som ingår i 

den reifierade bilden av kulturen blir  till  en viktig ingrediens i individens självbild.  Detta 

skulle  vara  särskilt  problematiskt  beträffande  ”negativa  kulturella  praktiker”,  exempelvis 

patriarkala strukturer och synen på äktenskap, homosexualitet etcetera.

     Enligt  Kymlicka  (2010)  är  det  multikulturella  medborgarskapet  utformat  för  att 

transformera  våra  identiteter,  också  majoritetssamhällets  sådana.  I  det  multikulturella 

samhället,  som är utformat  för att  olika kulturer  ständigt ska mötas,  offentligt  och privat, 

omformas vår identitet ständigt. 

     Också McGhee (2009) menar att vår identitet på ett liknande vis används som vapen mot 

multikulturalismen.  Han  menar  i  likhet  med  Kymlicka  att  identitetens  multipla  och 

intersektionalistiska  karaktär  används  för  att  kritisera  den  (förenklade)  bilden  av 
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multikulturalismen som reifierandes en syn på kulturella skillnader som statiska. Det vill säga 

att vi har många olika identiteter, exempelvis är en individ på samma gång ”invandrare” som 

”iransk”, ”svensk”, ”kvinna”, ”medelklass”, ”mamma”, ”akademiker” etcetera. Vetskapen om 

detta  används  för  att  kritisera  multikulturalismen,  som  man  menar  befäster  idén  om  att 

individen  endast  är  sin  kultur.  Dock,  påpekar  McGhee,  använder  den brittiska  regeringen 

synen  på vår  splittrade  identitet  för  att  implementera  ”brittiskhet”  som en överidentitet,  i 

vilken lojalitet mot brittiska värderingar och plikter ingår. 

     Frågan om vår identitets betydelse är som synes ansatt av en hätsk debatt. Är kritiken av 

politikens  fokus  på  kulturell  identitet  endast  förvrängda  argument  som  syftar  till  att 

smutskasta  det  pluralistiska  samhället?  Eller  är  vår  identitet  utsatt  för  ett  cyniskt 

nationalistiskt  projekt  från  politiskt  håll,  som  McGhee  antyder?  Är  multikulturalism 

identitetspolitik som ignorerar de historiska kontexter som skapat vår kultur, och som tvingar 

in  oss  i  kategorier  i  vilka  vår  ärvda  bakgrund  och  hudfärg  förväntas  medföra  kognitiva 

meningsstrukturer och givna beteenden? 

     För  att  förstå  kritiken  mot  de identitetspolitiska  elementen  från akademiskt  håll  (till 

skillnad från den kritiken som figurerar  inom den politiska diskursen), bör man känna till 

innehållet i Erkännandets politik av filosofen Charles Taylor från 1999. Kärntanken är att en 

liberal  stat  antingen  kan  behandla  sina  medborgare  totalt  lika,  enligt  ett  system  i  vilket 

individernas lika rättigheter alltid prioriteras framför den kulturella identiteten – detta kallar 

Taylor likvärdighetspolitik – eller enligt ett system som erkänner individens kulturella särart 

också  i  juridisk  mening.  Taylor  argumenterar  för  den  senare  särartsmodellen,  vilken  han 

menar  är  nödvändig  för  att  inte  misskänna,  och  på  så  vis  förtrycka,  en  fundamental 

beståndsdel  i  människors  identitet.  Misskännandet  riskerar  främst  att  drabba 

minoritetskulturer,  eftersom  det  enligt  likvärdighetsmodellen  automatiskt  blir 

majoritetskulturen som erkänns (Taylor 1999). 

     Som vi ser är det i grunden denna frågeställning som debatteras, och Christian Joppke, 

professor i sociologi vid Internationella Universitetet i Bremen, är en framstående kritiker av 

idén om särartspolitik  som den liberala  statens  ideala  signum (Joppke 1994).  Att  Taylors 

teorier har haft stort inflytande är dock ovedersägligt, särskilt McGhee är en flitig användare 

av  Taylors  terminologi,  och  han  tar  fasta  på  erkännande/misskännande  som 

socialpsykologiska  förklaringsmodeller  i  nya  kontexter.  Han  menar  att  vita  samhällen  i 

Storbritannien upplever sig misskända av myndigheter till förmån för invandrade grupper, och 

att den vita befolkningen projicerar indignationen på det ”multikulturella samhället” (McGhee 

2009)
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4.4  Nationella  minoriteter  och  migrerade  minoriteter  teoretiskt 

jämförbara?

Kymlicka  utgår  i  sina  analyser  av  dagsläget  helt  och  hållet  ifrån  sin  egen  forskning 

beträffande  multikulturalismens  beskaffenhet.  Återigen  aktualiseras  vikten  av  att  klargöra 

författarens  egen  definition  och  begreppsanvändning,  och  att  vara  vaksam  inför 

begreppsförvirring.  När Kymlicka (2010) menar  att  påståendet  att  ”multikulturalismen har 

fallit” är högst överdrivet, gör han det utifrån sin egen förståelse av begreppet. I Kymlickas 

redogörelse  för  innebörden av multikulturalism ingår  en gedigen historisk analys  i  vilken 

nationella minoriteter med krav på självstyre samt ursprungsbefolkningar spelar en avgörande 

roll  för  den  multikulturella  policyutvecklingen.  Han visar  hur  länder  i  Europa,  däribland 

Nederländerna och Storbritannien, under de senare åren vidtagit åtgärder för att stärka och 

skydda historiska språk och kulturer, och hur Storbritannien och Spanien ger fortsatt stöd för 

visst  självstyre  i  Scottland  och  Wales  respektive  Baskien.  I  denna  bemärkelse,  menar 

Kymlicka, är multikulturalismen starkare än någonsin. Sålunda menar Kymlicka sig visa att 

det inte är monokultur vi är ute efter: 

“So it is not the very idea of multicultural citizenship per se that has come under attack. The problem,  

rather, is specific to immigration. What we need to sort out, therefore, is why multiculturalism has proven 

so much more controversial in this particular form of ethnocultural diversity” (Kymlicka 2010:42).

Kymlicka är försiktig i sina slutsatser, och han ställer inte frågan om huruvida ovan nämnda 

utveckling,  att  stärka  den  multikulturella  policyn  i  fråga  om  kulturarv  och  nationella 

minoriteters  rättigheter  samtidigt  som  man  förkastar  multikulturalism  i  förhållande  till 

invandrargrupper, skulle kunna vara två sidor av samma mynt – två led i konstruktionen av 

den nationella identiteten?  

     Återstår så poängen att det inte är multikulturalism per se som de politiska debattörerna 

jagar efter, det begrepp de fördömer så häftigt innefattar endast invandrargrupper. 

     Joppke (2004) tar explicit avstånd från Kymlickas idé om att europeisk multikulturalism 

innefattar andra grupper än invandrare, och menar att det endast går att tala om nationella 

minoriteter  och  ursprungsbefolkning  i  termer  av  multikulturalism  i  Oceanien  och  på  de 

amerikanska kontinenterna. Joppkes kritik riktar sig i detta avseende även mot Taylor, som 

också  argumenterar  för  sin  ståndpunkt  genom  att  använda  nationella  minoriteter  som 

empiriska exempel. 
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4.5 Mellan säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter

Kymlicka (2010) ställer upp ett antal premisser som måste uppfyllas för att multikulturalism 

ska fungera,  teoretiskt  såväl som i praktiken.  En sådan är att  det inte får  föreligga någon 

säkerhetsproblematik mellan de etniska grupperna. Om de etniska relationerna anses vara en 

säkerhetspolitisk fråga, är det alltså svårt att motivera multikulturalism som politiskt projekt. 

Kymlicka exemplifierar med de etniska relationerna i 90-talets Bosnien och menar att några 

sådana exempel på säkerhetspolitiska etniska relationer är svårt att finna i dagens Västeuropa. 

Till  stöd  för  sin  argumentation  använder  sig  Kymlicka  endast  av  relationerna  mellan 

nationalstat,  ursprungsbefolkning  och  nationella  minoriteter,  vilket  kan  tyckas  aningen 

nonchalant med ovanstående citat i åtanke – om multikulturalismens ogiltigförklaring berör 

invandrargrupperna så bör vi väl undersöka säkerhetsrelationen mellan staten och just denna 

grupp? 

     Frånvaron  av  en  sådan  problematisering  i  Kymlickas  text  blir  tydlig  i  kontrast  till 

McGhees slutsatser i frågan. Säkerhetsfrågan är för honom en central nyckel i förståelsen för 

de  svängningar  den  politiska  debatten  om  multikulturalism  har  tagit.  Analysen,  som 

undersöker den politiska debatten i Storbritannien, visar att ”terrorhotet” har en säregen plats i 

den brittiska integrationspolitiken. McGhee (2009) menar att vändningarna inom den brittiska 

integrationspolitiken är en direkt konsekvens en säkerhetspolitisk diskurs. Upploppen mellan 

vita och pakistanska/bangladeshiska ungdomar i Bentham i maj 2001.  Anses vara startskottet 

för en politisk diskurs i vilken olika etniska grupper ansågs leva ”parallella liv”, vilket i sin tur 

kom att anses som en säkerhetsfråga. Det ödesmättade datumet 9/11-2001 (nine eleven, som 

främst rörde USA) kom att dra in Storbritannien i ”the war on terror”, och den politiska tonen 

vreds  upp  ytterligare  ett  antal  varv  efter  bombdåden  i  Londons  tunnelbana  i  juli  2005. 

McGhee (2009) menar att ”kriget mot terrorismen” legitimerar en diskurs som tar avstånd 

från  ”en  mångfaldstanke  som  har  gått  över  styr”,  i  vilken  olika  värderingar  utgör  ett 

säkerhetshot, och där muslimska grupper anses bära på särskilt problematiska värderingar.

     McGhee (2009) menar att ordet multikulturalism är tabu i den brittiska politiska diskursen. 

Rapporter sammanställda av Commision of Integration and Communal Cohersion år 2006 och 

2007 förespråkar ett avståndstagande från multikulturalism och ett införande av en diskurs om 

”integration with diversity”. David Blunkett, inrikesminister i Labour-regeringen 2001-2004, 

är starkt associerad med denna diskurs, och han talar om att det brittiska medborgarskapet har 

försvagats. McGhee visar hur både Tony Blair och Gordon Brown talar om brittiskhet som en 

patriotisk  plikt. Just denna förskjutning – från att tala om rättigheter till att tala i termer av 
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krav – menar McGhee är ett exempel på hur premisserna för det ”aktiva medborgarskap” som 

är idealet för den brittiska regeringens medborgarskapsdiskurs kontrolleras. Under läsningen 

av McGhee måste vi minnas att det är den brittiska situationen som ligger under lupp, och att 

vi i  analysen måste vara försiktiga med att  tillämpa kontextbundna tolkningar  i studiet  av 

tillståndet Sverige 

     Joppke (2004) belyser också kravproblematiken, men utifrån hur vissa europeiska länder 

(se bakgrund) villkorar medborgarskap/uppehållstillstånd med ett godkänt resultat på språk- 

och medborgarkunskapstest. Även om ”straffen” för den som inte klarar testen eller för den 

som vägrar delta i obligatoriska kurser inte är omgående utvisning, så är provkravet ett icke-

liberalt kontrollverktyg för att selektera medborgare. Det är därför endast ironiskt att testen 

syftar till att införlivandet av just liberala värderingar. 

4.6  ”The  muslim  problem”  –  ett  problem  som  måste 

problematiseras

McGhee (2009), Kymlicka (2010) och Vertovec och Wessendorf (2010) är överens om att 

den  diskursiva  problemformuleringen  främst  riktar  sig  mot  den  muslimska  befolkningen. 

Kymlicka  (2010)  menar  att  det  finns  en  fördomsfull  och  xenofobisk  röst  i  den  politiska 

diskursen,  och  denna  röst  säger  att  muslimer  är  illojala  mot  de  liberala  värdena  som 

artikuleras i de mänskliga rättigheterna. Också Joppke (2004) menar att det finns element i 

debatten som helt klart är ett resultat av en högerpopulistisk vridning, och dessa menar han 

främst  är  åberopandet  av  nationella  identiteter  och kulturer  som någonting  utöver statens 

vidmakthållande av liberala  värderingar.  Vertovec och Wessendorf  (2010) menar  att  det  i 

diskursen finns en strömning som hävdar att den muslimska kulturen är väsensskild från den 

västerländska och att de västerländska värdländerna därför aktivt måste avkräva de muslimska 

grupperna lojalitet gentemot liberala och demokratiska värden. McGhee (2009) poängterar att 

så  länge  den  brittiska  regeringen  inte  tar  muslimernas  klagomål  gällande  islamofobi  och 

social diskriminering på allvar, kan de heller inte förvänta sig att de muslimska grupperna ska 

hörsamma regeringens krav på patriotism som en del av det ‘aktiva medborgarskapet’. 

4.7 ”Efter multikulturalismen” – Är det var vi befinner oss?

Vertovec och Wessendorf (2010) menar att trots tonläget i diskursen om multikulturalism, så 

har  inte  den  västeuropeiska  integrationspolicyn  förändrats  i  särskilt  stor  utsträckning  i 
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praktiken.  Debatten tycks  ibland ha syftat  mer  till  att  undvika själva ”M-ordet”  än till  att 

faktiskt försöka förändra policy och regleringar. Fenomenet är dock mer komplext än att det 

går  att  avfärda  som retorik,  debatten  har  bidragit  till  att  skapa  en  negativ  atmosfär  runt 

integrationspolitiken,  och  diskursen  har  medverkat  till  att  associera  invandrare,  särskilt 

muslimer, och etniska minoriteter med problem 

    Will Kymlicka (2010) är kritisk till vad han menar är den ledande berättelsen (”master 

narrative”) om multikulturalismen,  nämligen berättelsen om dess uppgång och fall.  Denna 

historia berättas av politiker och journalister, och den tvekar inte inför att vi befinner oss i en 

post-multikulturalistisk fas. Dock, menar Kymlicka, berättar den inte vilken fas vi ha inträtt i. 

     Av  litteraturen  att  döma  är  som tidigare  nämnt  assimilation lika  odefinierbart  som 

multikulturalism. McGhee (2009) menar att det är en assimilerande ansats av den brittiska 

regeringen att vilja implementera ”brittiska” värderingar i syfte att stärka medborgarandan hos 

invandrade  grupper.  För  att  stärka  detta  krävs  att  alla  britter  delar  en  uppsättning 

gemensamma värderingar, vilket McGhee menar är en assimilerande ansats. Joppke (2004) 

menar att assimilation har skiftat i betydelse. Förr var begreppet synonymt med idén att tvinga 

migranter till kulturell anpassning, och varje ansats att vilja överföra värderingar och praktiker 

ansågs som försök att göra just detta. Idag är begreppet omvärderat och dess innebörd mer 

flytande. Det ska tilläggas att Joppke (2004) dessutom betonar att det inte finns någonting 

specifikt  nationellt  i  de  värden  som  åberopas.  ”Brittiska”  värden  (exempelvis)  är  alltså 

egentligen liberala värden, och dessa är universella i sina anspråk. 

4.  8  Teoretisk  sammanfattning  –  hur  vi  använder  den  tidigare 

forskningen i analysen

Vår  frågeställning  baseras  på  forskning  om  en  politisk  diskursförändring  rörandes 

integrations- och migrationsfrågor.  Vi har i möjligaste mån försökt att  redogöra för denna 

forskning  ovan,  inklusive  en  bakgrunds-kontext  till  varför  vår  frågeställning  är  relevant. 

Taylor  och Kymlicka  är nödvändiga att  presentera  eftersom deras teorier  är  fundamentala 

inom  multikulturalismforskningen.  Vi  frågar  oss  om  den  kritiska  attityden  till 

”multikulturalism” återfinns i svenska politiska dokument. När vi söker svaret på denna fråga 

i dokumenten som finns beskrivna i materialavsnittet, så kommer vi att se till hur ”svenska 

värderingar” presenteras i utredningen och rapporten utifrån hur McGhee argumenterar för att 

politiker i Storbritannien formulerar ett diskursivt problem av människors olika värdegrunder. 

McGhee menar, enligt analogikedjans logik, att ”olika värderingar” i diskursen är synonymt 
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med ”säkerhetshot”, vilket sin tur resulterar i en medveten strategi från regerings sida som 

syftar till att instifta en nationell överidentitet. Enligt samtliga samhällsforskare, trots deras 

skilda  ideologiska  baser,  som  är  representerade  är  hotmomentet  särskilt  riktat  mot  de 

muslimska  invandrargrupperna.  Vertovec  och  Wessendorf  och  McGhee  betonar 

återkommande  att  det  är  ett  antal  traumatiska  händelser,  vars  vågor  pulserat  genom hela 

samhället som konstituerar diskursen, och som legitimerar att problemet kan artikuleras kring 

just denna specifika grupp. 

     Attityderna vi frågar efter återfinns enligt den tidigare forskningen i den kravpolitik som 

har blivit norm inom integrationspolitiken i vissa europeiska länder. McGhee beskriver detta i 

form av hur det engelska medborgarskapet har kommit  att handla om plikter  och inte om 

rättigheter,  medan Joppke belyser  problematiken utifrån de test som i vissa nationella  fall 

efterföljer integrationskurserna i samhälls- och medborgarkunskap. Vi kommer därför att se 

till hur denna problematik formuleras i analysdokumenten. Vad är syftet med de värden som 

ska undervisas i samhällsorienteringen, och hur resonerar man kring vikten av att deltagarna 

tillgodoser sig kunskaperna?

     Enligt  den  tidigare  forskningen  är  själva  ordet  ”multikulturalism”  tabu  i  den  nya 

integrationsdiskursen. Vad detta egentligen innebär i praktiken, eller vad som är alternativet, 

är  forskningen inte  överens  om.  Sådana  bombastiska  generaliseringar  bör  göras  i  mycket 

specifika  nationella  kontexter.  Om  vi  utgår  ifrån  att  begreppen  ”multikulturalism”  och 

”assimilation”  är  att  betrakta  som  flytande  signifikanser,  vad  har  de  för  innebörd  i  de 

dokumenten vi studerar?

5. Analys

Vi  kommer  nedan  att  tematiskt  presentera  vilka  resultat  vi  finner  i  de  två  politiska 

dokumenten Sverige för nyanlända (SOU 2010:16) och Europeiskt medborgarskap – för alla? 

EMFA (2007) utifrån en frågeställning om hur problemfigurer om värderingar formuleras. Då 

det vidare syftet är att undersöka. Tolkande. Induktivt testar forskningen på viss empiri. 
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5.1 Att  införliva eller  upplysa?  – Syftet med en 

samhällsorientering för nyanlända

Sverige  för  nyanlända är  mycket  försiktig  med  explicita  problemformuleringar. 

Samhällsorienteringens syfte anges vara att tillgodose informationsbehovet för att möjliggöra 

ett  aktivt  deltagande  i  samhället  (SOU 2010:16),  med den yttersta  avsikten  att  underlätta 

integrationen (SOU 2010:16). Av detta kan möjligen utläsas att det anses vara ett problem att 

nyanlända invandrare inte deltar i samhället. Sådana tolkningar riskerar dock dels att generera 

innehållslösa plattityder, och dels – vilket är extra problematiskt ur diskursanalytisk synpunkt 

– att formulera ett problem där det tidigare inte fanns något. Detta särskilt som syftet uttrycks 

som att säkra tillgång till den resurs som kunskap om samhällets praktiska beskaffenhet och  

de värden som praktiken vilar på utgör (SOU 2010:16). 

     I somliga avseenden är detta grepp dock nödvändigt för att kritiskt kunna granska de 

bakomliggande  idéer  som  kommer  till  uttryck  i  Sverige  för  nyanlända.  Utredningen  tar 

uttryckligen avstånd från att kunna lösa de familje- och samhällsproblem som rör invandrade 

personers normer och värderingar:

”Frågor som rör invandrade personers normer och värderingar har uppmärksammats i  

samhällsdebatten de senare åren i samband med våld och övergrepp som av vissa rättfärdigats genom 

hänvisning till kulturella normer. Förväntningarna på vad samhällsorientering kan åstadkomma är stora,  

och motsvaras inte alltid av vad som är möjligt ens med den bästa information eller utbildning. Dels är 

bakgrunden till familje- och samhällsproblem så komplex att de måste lösas genom olika insatser på lång 

sikt, dels vet vi att information sällan når så djupt som till värderingar och handling” (SOU 2010:16:63)

Det finns en antydan om problem relaterade till invandrade personers normer och värderingar, 

och dessa anses allt för rotade för att de ska kunna omvärderas efter en 60 timmar lång kurs. 

     I  citatet  tydliggörs  den  problemfigur  som följer  genom hela  utredningen,  nämligen 

huruvida  samhällsorienteringen  ska  bidra  till  att  förändra  målgruppens  värderingar  eller 

upplysa om  svenska  sådana.  Det  artikulerade  syftet  är  att  upplysa  (”informera”,  ”säkra 

kunskapen”). Att vilja ”säkra kunskap” är betydligt mer politiskt neutralt än viljan att förändra 

värderingar, men bortom det uttalade syftet finner vi en rad formuleringar som visar på ett 

tvetydigt förhållande till frågan. Följande citat kan sägas definiera problemfiguren:

”Flera integrationsprojekt i Sverige har också arbetat med att utforska den typ av värderingar som inte  

är i direkt konflikt med lagen men som ändå är märkbart annorlunda än ”majoritetskulturens” och som 
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påverkar en persons vardagsliv. Man har då arbetat med introduktionen av svenska koder, främst i  

samband med arbetsmarknadsintegrationen” (SOU 2010:16:58). 

Stycket lämnas okommenterat i utredningen. Ansatsen värderas och problematiseras inte, och 

det framgår inte hur dessa värderingar skulle kunna se ut, eller huruvida det är önskvärt att 

förändra  dem.   Utredningen  hänvisar  till  en  rapport  från  FoU  i  väst,  en  utvärdering  av 

samhällsinformationen till nyanlända flyktingar i Göteborgsstad från 2009, i följande ordalag:

”Värdegrunderna visar sig ge upphov till vissa konflikter i diskussionerna då några deltagare uppfattar  

att samhällsinformationens syfte är att assimilera människor in i det svenska samhället. Enligt FoU i väst  

var dock assimilering inte syftet med programmet, men det går att utläsa att deltagarna till viss del kunde 

förändra sina värderingar” (SOU 2010:16:58). 

De värderingar som nämns i sammanhanget är barnaga och jämställdhet. Det ska nämnas att 

citatet ovan inte nödvändigtvis syftar endast på ifrågavarande ämnen, men vidare berättas det 

att ”De ämnen som lett till mest diskussion i deltagargruppen är barnaga och jämställdhet, och 

det framkommer av redovisningen att efter samhällsinformationen har vissa av deltagarnas 

attityder ändrats, i riktning mot åtminstone en större beredskap att kunna problematisera den 

bild av de egna värderingarna som fanns i utgångsläget” (SOU 2010:16). Utredningen lyfter 

därmed  fram  exempel  på  hur  ”negativa  värderingsmönster”  kan  förändrats  genom 

samhällsinformation. Barnaga kan dock naturligtvis inte utläsas som en värdering vilken ”inte 

är i konflikt med lagen”, då denna företeelse uttryckligen är förbjuden enligt svensk lag

     Utredningen hänvisar till Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008), som fastslår 

att: 

”Den nyanlända ska kunna ta tillsvara sina rättigheter, fullfölja sina skyldigheter och inte begå lagbrott.  

Att de nyanlända ska värdesätta det nya samhället är bra men inte nödvändigt så länge kunskap om 

rättigheter finns och skyldigheter efterlevs. Värderingar kan ta generationer att förändra”. (SOU 

2008:58 Egenansvar med professionellt stöd s. 210-211 citerat i SOU 2010:16:60). 

Innebörden är att det är positivt att införliva vissa värderingar hos kursdeltagarna, men att 

dessa  inte  kan  påtvingas  invandraren.  Tolkningen  av  den  avslutande  meningen  är  inte 

självklar, men lämnar öppet för att man i alla fall inte tar avstånd från att vissa värderingar 

generellt  sett  bör  förändras.  Om vi  återgår  till  vår  problemfigur,  nämligen  att  invandrade 

personers värderingar kan vara problematiska, så ser vi att kursen i samhällsorientering inte 

menas att betraktas som en lösning på problemet i figuren. 
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     Assimilation kommer på tal  i samband med de nyanlända kursdeltagarnas reaktioner. 

Begreppet används endast i detta sammanhang, och det uttrycks som vi sett med tydlighet att 

detta inte är vad som eftersträvas. Utan att tala om assimilation så uttrycks den nuvarande 

samhällsinformationen  inte  mena  ”att  göra  ´invandraren´  till  ´svensk´,  utan  att  öka  den 

nyanländes deltagande och inflytande i samhället och att öka dennes möjlighet att värna sina 

rättigheter respektive fullgöra sina skyldigheter i samhället” (SOU 2010:16, formuleringen 

återfinns  dock i  Europeiskt  medborgarskap –  för  alla? Om vi  väljer  att  förstå  begreppet 

assimilation som en flytande signifikans inom den integrationspolitiska diskursen, så är det 

viktigt att uppmärksamma vilken innebörd begreppet tillskänks i just denna kontext. Vi kan 

identifiera ett meningssammanhang som tar avstånd från assimilation i betydelsen av att göra 

”invandraren” till ”svensk”. Dock tar man inte avstånd från att vissa värderingsmönster bör 

förändras, trots att de inte kolliderar med svensk lag. Denna attityd överensstämmer med hur 

Joppke  (2005)  beskriver  att  innebörden  i  ordet  assimilation  har  förändrats.  Från  att  ha 

inneburit  varje  uppmaning  till  anpassning,  till  att  idag  innebära  att  vissa  tanke-  och 

beteendemönster  ibland måste  förändras för att  upprätthålla  vissa politiska fundament.  En 

diskurs har vunnit över en annan i kampen om att få artikulera den flytande signifikansens 

innebörd. 

     I citatet på sida 23 i analysen kan vi läsa att det under en diskussion om svenska normer 

och värderingar uppstår en situation där kursdeltagare reagerar mot att de upplever krav på 

assimilation. Situationen kan tolkas som att de arga deltagarna utför en motståndshandling 

mot den rådande diskursen, manifesterad i en social situation. En sådan tolkning förutsätter 

dock att assimilation är den diskursiva maktens mål. Situationen kan också tolkas som att en 

viss diskurs alltid föder motstånd, och att politiska diskurser inte oreflekterat kan studeras i 

termer  av  införande eller  utövande.  Makt  och motstånd är  tätt  sammanbundna,  och varje 

diskursiv ansats – som här att i undervisningssyfte tala om svenska värderingar – kommer att 

möta motstånd i kampen om att definiera begrepp och situationer.  I debatten får vi aldrig 

glömma  att  ”nyanlända  invandrare”  är  en  grupp  med  en  röst  fullt  kapabel  att  formulera 

motstånd. 

5.2 Svenska värderingar – oanvändbar empirisk social praktik och 

användbar ideologi

I  kontrast  till  att  vad  man  menar  är  gå  vilse  bland  snåriga,  heterogena  och  empiriskt 

problematiska  ”faktiskt  svenska”  värderingar,  så  vill  utredningen  använda  sig  av  ett 
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medborgarperspektiv i samhällsorienteringen. En del av detta syfte uppges vara att fördjupa 

medborgarandan. Vad detta innebär preciseras i en äldre offentlig utredning (SOU 2000:1) 

En uthållig demokrati! – Politik för folkstyre på 2000-talet ), och Sverige för nyanlända väljer 

att betona odlandet av några speciella karaktärsdrag, nämligen kritisk rationalism, laglydighet 

och solidaritet (SOU 2010:16). Denna utredning är producerad under en socialdemokratisk 

regering, men dessa egenskaper hänvisas likaväl till som nyckelingredienser i komponerandet 

av den ideala medborgaren. 

     Svenska koder,  normer och värderingar  återkommer  ständigt  som element  i  den nya 

samhällsorienteringen, och utredningen diskuterar vad som egentligen är ”svenskt”.  Sverige 

för  nyanlända menar  att  de  empiriskt  belagda  värden  som  är  framtagna  genom  olika 

sociologiska undersökningar inte är meningsfulla att undervisa eller att försöka implementera. 

Istället ska samhällsorienteringen fokusera på de ideologiska värden som kommer till uttryck i 

Regeringsformen2 (SOU  2010:16),  trots  medvetenhet  om  att  dessa  kanske  inte  alltid 

praktiseras i det svenska vardagslivet – och detta i sin tur trots att samhällsorienteringen ska 

representera vardaglig praktik i Sverige. 

     I Europeiskt medborgarskap – för alla? följer en problematisering (generellt för Europa) 

gällande de ideologiska värdenas påstått nationella särart. Rapporten hävdar att de värden som 

påstås vara nationella ofta är direkt hämtade från FN:s konvention om mänskliga rättigheter, 

värden som enligt rapporten är att betrakta som universella (EMFA 2007). Detta är att jämföra 

med  de  värden som  Sverige  för  nyanlända betonar  som grund för  samhällsorienteringen, 

nämligen  alla  människors  lika  värde,  den  enskilda  människans  frihet  och  integritet, 

yttrandefrihet,  jämlikhet etcetera.  Det ska därför förtydligas att  Sverige för nyanlända inte 

åberopar dessa värden som på något vis unika för Sverige (SOU 2010:16).  Dessutom lämnas 

det i utredningen ett förslag om att stärka regeringsformens formulering och göra den än mer 

bindande. 

     

5.3 Vad innebär ”medborgarkunskap” i Sverige?

Europeiskt medborgarskap för alla? Diskuterar medborgarskapets roll för integrationen, och 

hur man sprider kunskap om detta. Perspektivet är europeiskt, och frågan är hur detta kan 
2 De värden som listas i utredningen är alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och 

värdighet, värden som rör människans sociala, ekonomiska och kulturella välfärd, barn och ungdomars 

integritet, jämlikhet mellan könen samt etniska minoriteters rätt att bevara och utveckla institutioner och 

samfund. Regeringsformen syftar till att styra den offentliga verksamhetens arbete mot allmänheten. SOU 

2010:16 s. 23-24.
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användas  i  en  svensk  kontext.  I  rapporten  lanseras  det  av  EU  introducerade  begreppet 

samhällsmedborgarkunskap,  för  vilket  man  menar  att  ”Det  saknas  en  allmänt  vedertagen 

definition  av/…/,  men  det  kan  beskrivas  som en  mer  omfattande  och  ambitiös  form av 

samhällsinformation, ofta med inslag som rör samhällets värden, normer och koder (EMFA 

2007:10). Detta menas kunna skapa ”en diskussion om samhällets koder och värderingar som 

kan underlätta navigering mellan olika kulturer och således underlätta samhällsdeltagande i 

det nya landet – vilket är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle (EMFA 2007:10).

     Den ideala medborgarkunskapen betraktas alltså som ett demokratiskt verktyg. I kontrast 

till sådan positivt laddad medborgarkunskap så visar rapporten hur medborgarkunskapen kan 

användas  som  kontrollmekanism.  De  länder  som  villkorat  medborgarskap  med  dess 

medföljande  samhällsrättigheter  beroende  av  huruvida  invandraren  klarar  språk-  och 

medborgarkunskapstest  menar  man  drar  åt  en  assimilerande  politisk  riktning,  exempelvis 

Storbritannien och Nederländerna, och man menar att: 

”När medborgarkunskap på detta sätt knyts till test för uppehållstillstånd eller medborgarskap får det en  

särskild  dimension.  Kunskaper  om  samhället  blir  en  förutsättning  för  att  uppnå  någonting  annat  

(rättigheter/förmåner) snarare än ett mål i sig. Även om tester i olika former rättfärdigas som incitament  

för nyanlända att lära sig mer om samhället, är det inte sällan som de i praktiken kommer att bli en  

kontrollmekanism och ett verktyg för assimilation” (EMFA 2007:16). 

Om kunskap används som incitament förlorar den alltså sitt egenvärde, och det är egenvärdet 

besitter demokratisk innebörd, i diskursiv betydelse. Vidare menar rapporten att ”genom att 

villkora  rättigheter  med  tester  för  uppehållstillstånd  eller  medborgarskap,  kan  staten 

kontrollera  inkludering/exkludering  och  vilka  som  ges  möjlighet  att  påverka  samhället” 

(EMFA 2007). En tolkning kan alltså vara att medborgarskap under sådana premisser får en 

rent  av  odemokratisk  innebörd,  eftersom  staten  får  möjlighet  att  endast  låta  önskvärda 

individer få tillgång till de demokratiska verktygen, det vill säga individer som redan delar 

statens, samhällets (och således också den ledande diskursens) ideologi. 

     Om villkorat medborgarskap har Sverige för nyanlända följande att säga: 

”Det  anstår  däremot  inte  staten  att  villkora  medborgarskapet  med  godkänd  utbildning  i  

samhällsorientering.  Precis  som  en  demokratisk  stat  bör  göra  för  sina  medborgare  inkluderas  

medborgare  generellt,  blint  och  jämlikt  utan att  deras  kunskapsmässiga  kvalifikationer  först  prövas.  

Något annat vore dessutom ett historiskt brott mot den bärande, solidariskt inkluderande idén bakom  

folkhemmet och välfärdsstaten (SOU 2010:16:25). 

26



Även om det antagligen åter rör sig om en otydlig formulering utan större betydelse än sin 

språkliga  klumpighet,  så  bör  det  påpekas  att  citatet  endast  behandlar  de  som  redan  är 

medborgare.  Frågan  handlar  ju  som vi  ser  i  första  meningen  om de  som ännu  inte  fått 

medborgarskap, och de omfattas inte rent tekniskt av fortsättningen i citatet. Om vi bortser 

från denna oklarhet så finner vi att utredningen gör en demokratisk poäng av att ta avstånd 

från  det  villkorade  medborgarskapet.  Denna  poäng  anses  så  viktig  att  den  återkommer 

ytterligare en gång utan större förändringar: 

”Vi menar dessutom att ett individuellt kunskapsprov på det innehåll som samhällsorienteringen syftar  

till, skulle kunna bli ett olyckligt steg på vägen mot medborgarskapstest av den typ som används i vissa  

länder – ett villkor för medborgarskap mot vilket principiella demokratiska invändningar med rätta reses  

(SOU 2010:16:76)”. 

Istället för att lösa problemet genom tester, vilket presenteras som det dåliga alternativet, så 

föreslår  Europeiskt  medborgarskap  –  för  alla? Att  man  bör  utforska  möjligheterna  med 

interkulturell och interreligiös dialog, begrepp som används som föredömen inom både EU 

och Europarådet. Definitionen av dessa begrepp är heller inte enhetlig. Interkulturell dialog 

kan sägas  pågå i  alla  situationer  där  människor  med olika  bakgrund möter  varandra utan 

konflikter  (EMFA 2007),  medan  interreligiös  dialog  i  rapporten  sätts  i  direkt  relation  till 

islam. Rapporten tar röster som hävdar ”att islam skulle vara särskilt svårt att förena med ett 

demokratiskt  styrelseskick  och  med  grundvärderingarna  i  Europa  och  Sverige”  på  allvar 

(EMFA 2007). För att bemöta denna ståndpunkt påpekar man att ”många av de muslimska 

länderna knappast har ratificerat färre konventioner ur de mänskliga rättigheterna än många 

icke-muslimska  länder,  inklusive  USA  och  Vatikanen”  (EMFA  2007).  Civilisationskrock 

eller inte, menar man, så betonar EU att interreligiös dialog är att betrakta som en metod för 

samverkan. 

     I Sverige för nyanlända nämns begreppen inte alls, vilket antingen beror på att de inte är 

kompatibla med samhällsorienteringens avgränsade uppdrag och syfte,  eller  för att de inte 

anses väsentliga.  Det intressanta med ovanstående stycke är sålunda inte dessa begrepp i sig, 

utan  mer  den  ambivalenta  attityden  till  islam som rapporten  implicerar.  Av  den  tidigare 

forskningen att döma förstår vi att både ”muslimer” som grupp och ”islam” som religion och 

ideologi har en stark diskursiv innebörd även utanför de högerextremistiska och populistiska 

politiska sammanhangen
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     Europeiskt  medborgarskap  –  för  alla? Syftar  till  att  lyfta  fram  de  europeiska 

problemformuleringarna  i  den  svenska  debatten,  och  har  märkbart  inspirerat  samt 

handgripligen använts som källa i  Sverige för nyanlända. Ovanstående argumentation är en 

ansats att försöka problematisera idén om ”islam” som oförenligt med ”väst”, men för det 

mesta  passerar  denna  problemställning  oreflekterat  genom  rapporten,  som  i  följande 

avslutande kommentar:

”Medborgarkunskap  som  en  del  av  integrationsprocessen  väcker  dock  frågor  om  gränsen  mellan  

multikulturalism  och  assimilation.  Vilka  krav  kan  man  ställa  på  medborgare  som  inte  delar  de  

grundläggande värderingarna, men som för den skull inte bryter mot lagen? Hur kan muslimer förena 

sin tro med västerländska värderingar, och hur kan olikheterna bli en drivkraft och inte en källa till  

segregation (EMFA 2007:43)”. 

Det går att utläsa att det per definition föreligger en konflikt mellan islam och västerländska 

värderingar (även om den kritiska läsaren skulle kunna invända att inläsandet av konflikter 

endast  får  kontraproduktiv  verkan  i  en  situation  som  denna).  Bör  vi  anta  att  det  med 

”västerländska  värderingar”  i  detta  fall  menas  liberala  frihetsvärden?  Eller  syftar  man 

måhända  på  mänskliga  rättigheter?  Citatet  föranleder  likaväl  tolkningen  att  islam  är  en 

religion  med  ideologiska  inslag,  som formar  muslimers  värderingar,  inte  att  muslimer  är 

individer  som  själva  tolkar  och  formulerar  de  religiösa  värdena.  Likaså  framstår 

”västerländska värderingar” som dogmer vilka i praktiken krockar med muslimska trossatser, 

vilket medför att de västerländska värdena anses tillämpas i det praktiska vardagslivet. Här får 

diskursen  makt  att  konstituera  vad  en  muslim  är,  samtidigt  som  den  konstituerade  idén 

inbegrips som ett element i problemfiguren. 

5.4 ”Säkerhetsproblemets” icke-formulering

Det perspektiv som över huvud taget inte berörs i  Sverige för nyanlända, men som har en 

framträdande roll i Europeiskt medborgarskap för alla? Är den säkerhetspolitiska. I linje med 

McGhee så menar  rapporten att  den nya tonen i  europeisk integrationspolitik  är  en direkt 

konsekvens  av  enskilda  terroristattacker  och  våldsamma  upplopp,  och  dåden  i  Londons 

tunnelbana 2005, attentaten i Madrid 2004och upploppen i Paris förorter 2008 lyfts fram som 

exempel (EMFA 2007). Det är således ”säkerhetsproblemet” som har att hjulet i rullning, och 
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i  rapporten  nämns  också  ”islam”  som  innehavandes  en  särställning  inom 

hotbildsproblematiken:

”Mångfald beskrivs ofta som en rikedom, men med ett ökat fokus på islam och terroristbekämpning har 

mångfald även kommit att ses som ett potentiellt hot (EMFA 2007:7)

Elementen ”Islam” och ”terroristbekämpning” laddas med ekvivalent innebörd, men det ska 

noteras att citatet är hämtat ur en sammanfattning av vad som anses vara situationen i Europa. 

Rapporten från NTG-asyl och integration tillskänker säkerhetsproblemet en positiv innebörd:

”Med nationell säkerhet som drivkraft har medborgarkunskap blivit ett sätt bidra till att upprätthålla  

ordningen  i  samhället  och  motverka  utanförskap  och  på  så  sätt  även  förebygga  extremism  och 

terrorism”(EMFA 2007:43).  

Eftersom nämnda rapport har lästs inför författandet av Sverige för nyanlända, samt ligger till 

grund för vissa påståenden i  utredningen,  har  det  gjorts  ett  aktivt  val  att  utelämna denna 

problematik. Utredningen tillämpar sålunda samma lösning som många av de regeringar vars 

politik  formuleras  utifrån  säkerhetsproblemet  –  det  vill  säga  införandet  av  kurser  i 

medborgarkunskap – men formulerar medvetet problemet annorlunda. Frågan som följer är 

naturligtvis huruvida detta beror på att Sverige inte är lika utsatt för reellt terrorhot, eller om 

utredningen förkastar förklaringsvärdet i själva ”problemet”?  

     McGhee betonar  den meningsskapande strukturen  i  ekvivalenskedjan  muslimer  icke-

västerländska värderingar – islamism – terrorism – säkerhetsproblem - behov av assimilation 

(McGhee 2009). Denna meningstillskrivande kontext finner vi som vi sett också i Europeiskt  

medborgarskap för alla?, och ”muslimer” nämns däri även explicit som bärare av värderingar 

som inte är givet kompatibla med de som präglar Sverige (Se citat på sida 28).

     Det är därför av betydelse att gruppen ”muslimer” eller ”islam” inte nämns en enda gång i 

Sverige  för  nyanlända. ”Säkerhetsproblemet”  formuleras  inte  i  utredningen,  och  tidigare 

forskning visar att ”muslimer” som kollektiv tillskrivs en mening av ”hot”. En tolkning kan 

därför  vara  att  eftersom säkerhetsproblemet  antingen utelämnas  eller  anses  icke-aktuellt  i 

Sverige så finns det ingen anledning att  innefatta  särskilda grupper som kan anses orsaka 

problemet.  En  andra  tolkning  är  att  det  skulle  vara  totalt  oförenligt  med  utredningens 

genomgående  individperspektiv  att  på  något  vis  använda  sig  av  kollektiva 

förklaringsmodeller. Slutligen kan en tredje tolkning vara att utredarna är fullt medvetna om 
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det  problematiska  i  säkerhetspolitiska  förklaringsmodeller,  och  i  påståendet  att  det 

konstruerade  kollektivet  ”muslimerna”  skulle  utgöra  ett  säkerhetshot.  Tydligt  är  att 

säkerhetshot inte är en orsak i den problemfigur som Sverige för nyanlände  formulerar om 

värderingar. 

6. Diskussion 

– Hur problematiseras värderingar i den nya samhällsorientering för nyanlända som planeras 

av regeringen, samt i svenska politiska dokument som ligger till grund för denna utredning, 

och  hur  är  dessa  problemformuleringar  relaterade  till  den  europeiska  diskursen?  För  att 

utforska  frågan  har  det  diskursanalytiska  begreppet  problemfigur  används.  Syfte  och 

frågeställning är av sådan karaktär att det inte är möjligt att ge absoluta svar, om så gjordes 

skulle  frågans  komplexa  karaktär  förringas.  I  diskussionsavsnittet  kommer  de uppslag  till 

slutsatser – eller kanske mer de förslag till svar – som går att utläsa ur analysen att läggas 

fram. Dessa kommer att  återkopplas till  den tidigare forskningen, och sedan placeras i en 

större,  samhällig  kontext.  Avslutningsvis  följer  förslag  för  vidare  studier,  samt  kritiska 

reflektioner kring vad som kunnat förbättra undersökningen. 

6.1 Problemfiguren examinerad
En isärplockad problemfigur består av problem, orsak och lösning sett till såväl språkliga som 

sociala sammanhang. Av de försiktiga problemformuleringarna i Sverige för nyanlända, kan 

vi  utläsa  att  en  splittrad  värdegrund  utgör  ett  demokratiskt  problem.  Europeiskt  

medborgarskap – för alla? Artikulerar detta problem mer explicit. Detta presenteras som ett 

problem eftersom vissa värden ligger till grund för idén om det liberal-demokratiska Sverige 

(regeringsformen),  och  är  tänkta  att  i  praktiken  genomsyra  det  svenska  samhället  genom 

myndigheternas verksamhet. Här finner vi alltså orsaken till att det är ett problem med allt för 

skilda värderingar (exempelvis en annorlunda syn på jämställdhet). De studerade dokumenten 

uttrycker olika syn på  lösningen. Medan Europeiskt medborgarskap – för alla? Föreslår att 

begreppen  interkulturell-  och  interreligiös  dialog  bör  prövas  just  som  lösning  på 

värdegrundsproblemet,  så uttrycker  Sverige för nyanlända endast att  samhällsorienteringen 

inte kan fungera som en sådan. 
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     Undersökningens vidare syfte var att  granska problemformuleringens  relation till  den 

Europeiska diskursförändringen. Fallbeskrivningen vi har att tillgå är McGhees analys av den 

brittiska situationen. I denna presenteras samma problem, nämligen en bristande gemenskap 

beträffande samhällets värdegrund. Enligt McGhees (2009) resonemang presenteras orsaken 

som att de splittrade värderingarna utgör en  säkerhetsrisk i form av terror- och kravallhot. 

Lösningen är att stärka den patriotiska medvetenheten – om medborgarna är ”British first”, 

det vill säga värdesätter ”brittiska värderingar” så är kulturella skillnader inte något problem. 

Integrationskurser med obligatoriska tester i medborgarkunskap tillämpas. 

     I uppsatsens syfte uttrycks ett påstående om en diskursförändring från ett multikulturellt 

ideal till en mer assimilerande modell. Utredarna bakom Sverige för nyanlända tar avstånd 

från idén om att samhällsorienteringen skulle ha en assimilerande effekt. De gör detta efter sin 

egen definition, vilken överensstämmer med Joppkes (2005) idé om ordets ”nya” innebörd. 

Värderingar får omarbetas i vissa lägen utan att det är fråga om assimilation,  säger denna 

diskurs,  som  stött  på  motstånd  hos  integrationskursdeltagare.  Multikulturalism  (eller 

mångkultur, i en svensk kontext) nämns över huvud taget inte i utredningen.  Vertovec och 

Wessendorf menar att politiker undviker att använda själva ordet, men att integrationspolicyn 

sällan förändras i praktiken (2010). I  Sverige för nyanlända föreslås en omformulering av 

regeringsformen, som kraftfullare betonar det bindande i Sveriges gemensamma värdegrund. 

Detta skulle kunna tolkas som ett led i det ökade fokus på gemensamma värderingar som 

sveper över Europa, men det får inte glömmas att regeringsformen uttrycker kulturell välfärd 

som  en  rättighet  (SOU  2010:16).  Vi  får  heller  inte  försumma  att  det  även  innan 

samhällsorienteringen kom på tal bedrevs integrationskurser i vilka värdegrund diskuterades. 

     Den problemfigur som är resultatet av vår undersökning är inte konstruerad på samma vis 

som den  McGhee  presenterar  i  sin  studie  över  Storbritannien.  Detta  är  föga  förvånande, 

mycket  skiljer  det  svenska  samhället  från  det  brittiska.  Kymlicka  (2010)  menar  att 

multikulturalismen inte fungerar i praktiken om relationerna mellan de olika kulturella/etniska 

enklaverna  innehåller  säkerhetsmässiga  spänningar.  Är  detta  en  nyckel  för  att  förstå 

skillnaden mellan Sverige och Storbritannien? Vertovec och Wessendorf (2010) och McGhee 

(2009)  betonar  hur  våldsamma  händelser  ligger  till  grund  för  den  säkerhetsdiskurs  som 

präglar aversionen mot multikulturalism. Materialet som ligger till grund för denna uppsats är 

för litet  för att  vi  med säkerhet ska kunna påstå att  de liknande händelser som ägt rum i 

Sverige,  nämligen  självmordsattentatet  i  centrala  Stockholm  den  11  december  2010  och 

kravallerna i Rosengård under december 2008, inte har påverkat diskursen inom den svenska 

integrationspolitiken.  Förödelsen  efter  självmordsattentatet  var  naturligtvis  också  avsevärt 
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mindre  –  den  enda  som drabbades  fysiskt  var  ju  attentatsmannen  –  än  efter  attentaten  i 

Londons tunnelbana 2005, och händelsen blev inte något nationellt  trauma.  Skulle  svensk 

politik  förändras  i  samma riktning  som i  Storbritannien  om något  liknande  drabbade  det 

svenska samhället? 

     Resonemanget har ett flertal svagheter. Förskjutningen i den brittiska integrationspolitiken 

tog  fart  i  och  med  en  politisk  rapport  författad  efter  upploppen  mellan 

pakistanska/bangladeshiska och vita ungdomar i Bradford, Burnley och Oldham under maj 

2001 (McGhee 2009), alltså  före 9/11 (nine- eleven) och hela projektet  med ”the war on 

terror”.  Dessutom  måste  vi  också  fråga  oss  vad  som  driver  utvecklingen  i  exempelvis 

Tyskland,  Nederländerna,  och Frankrike,  länder  besparade från våldsamma terrordåd.  Om 

oroligheter och segregation ”räcker” för att förändra diskursen i en mer hårdför och illiberal 

riktning,  vilka  mekanismer  i  det  svenska  samhället  gör  att  det  inte  formuleras  en 

förklaringsmodell  som  anger  kulturella  värderingar  som  orsakandes  dessa  problem  och 

förändrandet av värderingarna som lösningen? 

     Tidigare  forskning  är  samstämd  (möjligtvis  med  undantag  för  (Joppke)  om att  den 

politiska  diskursen  legitimerar  islamofobi  –  det  talas  explicit  om  islam  och  muslimska 

samhällen  som  en  fara  (Kymlicka  et.al.  2010).  Samtidigt  som  den  muslimska  gruppens 

klagomål gällande detta  misserkänns av det politiska etablissemanget (McGhee 2009).  Det 

tycks  som  att  det  är  i  och  med  införandet  av  en  säkerhetspolitisk  diskurs  i 

integrationspolitiken,  som politiker  kan  legitimera  uttalanden  som i  andra  kontexter  vore 

omöjliga, och problematiken är därför av intresse för denna undersöknings frågeställning. Om 

den  nya  (europeiska)  integrationsdiskursens  problemfigurer  konstituerar  ett  slags  officiell 

islamofobi, vad kommer detta få för verkningar för muslimer i Sverige? 

6.2 Förslag på frågor för vidare studier

De  frågor  som  formulerats  i  diskussionsavsnittet  ryms  inte  att  undersöka  under  denna 

undersöknings  syfte  och  frågeställning.  Undersökningens  resultat  anger  att 

säkerhetsproblemet inte uttalat anses ha orsakat behovet samhällsorientering, enligt  Sverige 

för  nyanlända.  Säkerhetspolitiska  förklaringsmodeller  förekommer  inte  i  utredningen,  och 

utelämnandet  av  dem  är  ett  aktivt  val  med  tanke  på  att  sådana  figurerar  i  Europeiskt  

medborgarskap – för alla? En fråga som vore ytterst intressant att studera vidare är därför 
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vilka mekanismer i det svenska samhället som gör att hotbilds- eller säkerhetsdiskursen inte 

vinner mark?

     Främlingsfientlighet och högerpopulistisk retorik har vid upprepade tillfällen antytts ha 

nära kopplingar till den mångkulturkritiska diskursen. Vår frågeställning rymmer tyvärr inte 

en analys av de diskursiva gränserna mellan ´seriös´ politik och populism, en gräns som är 

ytterst  viktig  att  ifrågasätta  och  undersöka.  Med  de  människor  i  åtanke  vars  liv  skulle 

påverkas av en allt mer utbredd xenofobi är samhällsnyttan i en sådan studie stor. 

6.3  Avslutande  kritiska  reflektioner  –  vad  hade  vi  kunnat 

förbättra?

I en undersökning av denna storlek är utrymmet begränsat, och urvalet av analysmaterialet 

måste vara strategiskt. Den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen omfattar relativt väl 

det  aktuella  forskningsläget,  även  om  redovisningen  är  kortfattad.  Valet  av  politiska 

analysdokument är mer problematiskt. Texten  Sverige för nyanlända – värden, välfärdsstat  

och  vardagsliv  bör  kompletteras  med  fler  dokument  för  att  ge  tillförlitliga  och träffsäkra 

resultat.  Risken  är  annars,  vilket  vi  också  ser  i  de  två  dokument  som  är  analyserade  i 

undersökningen,  att  resultaten  är  motsägelsefulla  och  att  dokumenten  präglas  av  olika 

attityder. För att med säkerhet dra generaliserbara slutsatser om en diskursförändring krävs en 

viss kvantitet i materialet, en kvantitet vi inte har haft möjlighet att uppbåda. Vi hoppas därför 

att ämnet kommet att följas upp också inom svensk forskning i framtiden. 
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