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Sammandrag 

 

Syftet med denna studie är att kritiskt granska hur problemet med de statliga insatserna som 

syftar till att underlätta för nyanländas etablering representeras i en utav Riksrevisionens 

granskningar inom området etablering och integration, samt vilka subjektspositioner 

representationerna producerar. Genom att granska materialet vill jag tydliggöra vilka 

problemrepresentationer som föreligger i det praktiska arbete statliga aktörer utför. 

Den teoretiska utgångspunkten har varit att det har betydelse hur problem representeras i den 

offentliga politiken. Först när politiken ifrågasätts kan vi därför förstå hur styrning opererar 

med vilka effekter för de som är föremål för den. Den metodologiska vägen framåt har i 

denna studie varit Carol Bacchis metod för policyanalys "What's the problem represented to 

be?", vilken är en typ av diskursanalys som i detta fall möjliggör ett ifrågasättande av de 

problematiseringar som styr nyanländas arbetsmarknadsetablering. 

De problematiseringar som görs i materialet handlar dels om hur vissa kommuners ovilja till 

ansvarstagande för flyktingmottagandet, till följd av bostadsbrist, ekonomiska förutsättningar 

eller andra oproblematiserade förklaringar, leder till sämre etableringsresultat. Något annat 

som problematiseras är statliga aktörers agerande, vilket efter kritisk granskning visar sig 

präglas av en bristande långsiktighet. Regeringens och myndigheternas brist på långsiktighet i 

den ekonomiska resursanvändningen belyses och flera myndigheters uppdrag och interna 

arbete tycks generellt vara ineffektivt för att uppnå goda etableringsresultat långsiktigt. 

Kortsiktigt agerande visar sig således förhindra etableringen av nyanlända i flera avseenden. 

Styrningen skapar subjektspositioner och ställer specifika grupper av nyanlända ansvariga för 

sina egna misslyckanden till etablering - särskilt tydligt är detta i problematiseringar kring 

etableringen av nyanlända med låga utbildningsnivåer, som helst enkelt betraktas som "icke 

matchningsbara", samt nyanlända kvinnor. 

 

Nyckelord:  Arbetsmarknadsetablering, Governmentality, problemrepresentation, 

diskursanalys, granskningsmakt 



 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is to critically analyse how problems related to the work of the 

Swedish state, when it comes to enabling newly arrived immigrants to integrate to the labour 

market, is represented in one of The Swedish National Audit Office's audits regarding 

integration, and also to analyse how representations constitute subject positions. By critically 

analysing the material I want to shed light on existing problem representations in the practical 

work of the public agencies.  

The theoretical starting-point is that how problems are represented in public politics matters. 

It is not until politics is questioned that we can fully understand how governing operates and 

with what effects for those governed. The methodological way forward in this study is a 

method for analysing policy called "What's the problem represented to be?", developed by 

Carol Bacchi, which is a type of discourse analysis that enables questioning of 

problematisations regarding the labour market integration of newly arrived immigrants. 

Problematisations in the research material are partly done regarding how the unwillingness of 

some municipalities to take responsibility for receiving immigrants, whether the reason is lack 

of housing, economic preconditions or other explanations that are left unproblematic, leads to 

worse integration results. Another problematisation is done regarding the acting of public 

actors, which after critical analysis is shown to lack long-term vision. The lack of long-term 

vision in the use of resources in the government and the public agencies is shed light and 

several missions of the  public agencies and their internal work is shown to be ineffective for 

the purpose of reaching good integration results in the long-term. Short-term acting is 

therefore shown to hinder the labour market integration of newly arrived immigrants.    

This governing creates subject positions and puts specific groups of immigrants themselves as 

responsible for their own failures to integrate - especially regarding immigrants with low 

levels of education, who are considered simply as "un matchable" and immigrant women.  

 

Key words: Labour market integration, Governmentality, problem representation, Discourse 

analysis, Power of Audit   
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval och syfte 

Denna uppsats tar utgångspunkt i Carol Bacchis budskap att det har betydelse hur problem 

representeras i den offentliga politiken och att det därmed är av största vikt att ifrågasätta 

problemrepresentationer som annars tas för givna (Bacchi 2009, s. vii). Genom att ifrågasätta 

och kritiskt granska politiken - var den kommer ifrån och hur den fungerar - är det möjligt att 

förstå hur politisk styrning verkar och med vilka konsekvenser för de som är föremål för den. 

Bacchi menar att policyanalys möjliggör ett sådant ifrågasättande av styrningen, eftersom 

policy i sin natur betyder att det finns ett problem som måste lösas, att något måste förändras 

(Bacchi 2009, s. ix). 

Bacchis metodologiska tillvägagångssätt för policyanalys, vilket i denna studie används som 

en typ av kritiskt granskande diskursanalys, som kommit att kallas "What's the problem 

represented to be?" kommer att vara vägen framåt för denna studie som kommer att belysa 

problemrepresentationer inom de insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering 

på svensk arbetsmarknad. Detta eftersom hur problem representeras har betydelse.  

Flera utredningar och studier har pekat på bristande integration och därav en större risk för 

social exkludering och utanförskap hos nyanlända invandrare. I propositionen (2009:10/60, s. 

25-26) som föranledde en omfattande reformering av integrationspolitiken 2010 lyftes att 

etableringstakten (integration på arbetsmarknaden)
1
 för alla grupper av nyanlända hade varit 

långsam under en längre tid. En stor del av invandrarna i arbetsför ålder hade överhuvudtaget 

aldrig tagit sig in på arbetsmarknaden.  

Langöe Eliasson & Uddbäck, (2010, s. 4-5) redogör i en kandidatuppsats för förändringarna 

svensk integrationspolitik genomgått och menar att integrationspolitiken sedan slutet av 90-

talet har syftat till att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och på så 

sätt uppnå egen försörjning och inkludering i samhället. Åtgärderna har till stor del varit 

arbetsmarknadsinriktade, men även haft fokus på motverkan av diskriminering och bevarande 

av demokratiska värden. Även om åtgärderna över tid sett olika ut har det övergripande syftet 

varit detsamma, trots regeringsskiften - att öka integrationen och bryta utanförskapet.  

                                                 
1
 Integration och etablering används i uppsatsen synonymt, även om integration vanligen ges en vidare betydelse 

än etablering. I denna studie avser båda begreppen processen då nyanlända invandrare ska bli en del av svenskt 

arbets- och samhällsliv, med ett fokus på att uppnå sysselsättning.  
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Trots ett sådant fokus har social exkludering och utanförskap hos nyanlända under åren brett 

ut sig och det har blivit allt tydligare att det tagit formen av icke-sysselsättning och därmed 

endast kan brytas om nyanlända ges ökade förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, 

vilket stadgades i regeringens vårproposition inför 2007 (prop. 2006/07:100, s. 25-26). I 

propositionen som föranledde etableringsreformen (prop. 2009/10:60, s. 34-35) blev det 

tydligt att incitamentsstrukturer framhölls som lösningen. Regeringen ville, genom de statliga 

ersättningarna, öka incitamenten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och 

Arbetsförmedlingen fick det övergripande ansvaret för att säkerställa att arbetsmarknadstänket 

finns från dag ett. 

Etableringsreformen 2010 förändrade integrationspolitiken. Det hävdades i statens offentliga 

utredningar (2008:58, s. 60-62) att nyanlända historiskt hade betraktats som ett problem för 

myndigheterna och att bristen på egenförsörjningskrav skapat en omhändertagandeattityd som 

följts av passivitet, vilket i sin tur hade bidragit till att skapa grogrund för främlingsfientlighet 

och utanförskap. En förändring var nödvändig och lösningen på utanförskapet, den sociala 

exkluderingen av nyanlända som grupp, stavades "etablering på arbetsmarknaden".    

För att 2010 års etableringsreform skulle bidra till en lösning på den ineffektiva etableringen 

på arbetsmarknaden, ansågs det viktigt att insatserna skulle vara lika för alla (till skillnad från 

tidigare när 290 kommuner hade olika system), individanpassade för att möta den nyanländes 

individuella resurser och behov, t.ex. vad gäller yrkeskunskaper och utbildningsbakgrund, att 

det finns en introduktionsersättning som förutsätter aktivt deltagande och ett tydligt 

egenansvar för sin försörjning, samt att ansvarsfördelningen mellan myndigheter skulle vara 

tydlig (SOU 2008:58, s. 64-66).  

Kristin Franke Björkman analyserade 2014 etableringsreformen utifrån Bacchis "What's the 

problem represented to be?" i syfte att finna vilka huvudsakliga problemrepresentationer som 

framställdes i policydokumenten som föranledde reformen. Hennes huvudsakliga syfte var att 

problematisera hur nyanländas identitet konstruerades i problemet med nyanländas 

svårigheter till tillträde på den svenska arbetsmarknaden (Franke 2014, s. 8). Frankes 

övergripande resultat är att, trots att de statliga myndigheternas roll i etableringen 

problematiseras, bygger den dominerande problemrepresentationen i policydokumenten 

främst på en problematisering av den nyanländes eget agerande och att det också är detta 

individfokus som präglar hela reformen och dess insatsers utformning (Franke 2014, s. 33). 
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Hon belägger detta resultat med följande belysande citat från Statens offentliga utredningar 

(2008:58 s. 102): 

"Min strävan är att lägga huvudansvaret för den nyanländes framtid 

hos den nyanlände själv. Det måste göras tydligt att det är den 

nyanlände själv som ska planera och ta ansvar för sin framtid. Det 

måste också göras tydligt att det är den nyanlände själv som måste 

ta konsekvenserna av att inte vara aktiv." 

Franke menar att den dominerande problemrepresentationen skapar en uppfattning om att det 

är den nyanlände själv som behöver förändras och övriga aktörers roll i förändringen består i 

att skapa möjligheter för en snabb förändring av den nyanlände (Franke 2014, s. 34). Hon 

pekar på att det framställs som viktigt att se den nyanlände som en resurs för svensk 

arbetsmarknad, samtidigt som reformdokumenten helt motsatt visar på en bristande tilltro till 

den nyanländes vilja att etablera sig. Därav läggs fokus i reformen på att bygga 

incitamentsstrukturer, för att motivera den nyanlände till att vilja etablera sig. Bristande tilltro 

till nyanländas motivation visar sig tydligt i påståenden om att det finns risker för att de väljer 

att leva på försörjningsstöd och bidrag om inte etableringsersättningen är högre än bidragen 

(Franke 2014, s. 37-38). 

Diskriminering på arbetsmarknaden menar Franke lämnas relativt oproblematiserat i 

policydokumenten och även diskussioner om en eventuell matchningsproblematik mellan 

nyanländas resurser (i form av kompetens) och arbeten saknas (Franke 2014, s. 39-40). 

Liknande forskningsresultat går att påvisa i de intervjuer med nyanlända som Langöe Eliasson 

och Uddbäck (2010, s. 38) genomfört, då även de nyanlända själva verkade anse att det är 

deras eget ansvar att skaffa ett arbete och därmed inte hamna i utanförskap och exkludering. 

Flera intervjupersoner menade att exkludering är någonting man väljer, genom att vara passiv 

istället för att kämpa. Det var tydligt att det var de själva och inte samhälleliga strukturer som  

de ansåg är avgörande för hur väl etableringen går och likt Frankes analys av 

etableringsreformen representeras inte något problem gällande faktorer som diskriminering på 

arbetsmarknaden. Att uppnå etablering handlade för majoriteten av dessa individer om att 

"göra om sig", att förändras och anpassa sig till samhället och de arbeten som är tillgängliga, 

t.ex. genom omskolning, snarare än att kritik lyfts mot ett system som inte tillvaratar 

individers kompetens på ett bättre sätt. Det handlar om att ta vilket arbete som helst, allt för 

att bli accepterad i samhället (Langöe Eliasson & Uddbäck 2010, s. 27-28).  
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Med hänsyn till dessa tidigare forskningsresultat är det tydligt att studiet av 

problemrepresentationer lämpar sig för att ifrågasätta förgivettaganden och undersöka vad 

som representeras som problemet i integrations- och etableringspolitiken. Är det den 

nyanlände själv som representeras som ett problem, likt ovan nämnda studier påvisar, och 

finns det ytterligare representationer som är viktiga att lyfta? Jag kommer i denna studie 

kritiskt granska förslag till förändring inom integrationspolitiken, likt Franke, men inte genom 

att studera policyreform i samma bemärkelse.  

Riksrevisionen har med hänsyn till de integrationspolitiska utmaningarna getts uppdrag att 

granska om statens etableringsinsatser effektivt undanröjer hinder och skapar förutsättningar 

för en snabb etablering av nyanlända, med fokus på arbetsmarknaden. Granskningen, med 

rådande problematik och rekommenderade lösningar, har sammanställts i rapporten 

Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva? (RIR 2015:17, s. 9), vilken kommer 

ligga till grund för min analys.  

Jag menar nämligen att vi, för att förstå hur den politiska styrningen fungerar idag, också 

måste förstå granskning och utvärdering. Vårt samhälle har i takt med den byråkratiska 

utvecklingen gått allt mer mot vad som av många kallas ett "granskningssamhälle". Det har 

utöver interna granskningsverksamheter inrättats särskilda externa myndigheter vars 

huvuduppdrag är att utvärdera och granska statens verksamhet inom specifika policyområden 

(Ahlbäck Öberg 2010, s. 506-507). Michael Power skriver i sin bok The Audit Society. Rituals 

of Verification om, vad han kallar, en granskningsexplosion, och menar att denna är en 

explosion av idéer kring olika former för ansvarsutkrävande och kontroll (Power 1997, s. 7).  

Powers menar i sin tur att granskningsexplosionen tog fart då governanceinspirerade (bl.a. 

marknadsinspirerade) styrformer, som New Public Management (NPM) introducerades för att 

uppnå effektivitet i den offentliga sektorn och allt mer suddade ut gränsen mellan offentligt 

och privat. Governance och NPM har förändrat statens roll mot en mer indirekt, övervakande, 

och samtidigt gett mer kontroll och makt åt organisationer, vilket gjort att granskning blivit 

viktig för att staten ska kunna säkerställa effektiviteten i styrsystemen och för att 

sammanlänka interna organisatoriska arrangemang med offentliga ideal (Power 1997, s. 10-

11). NPM har bidragit till en stark utveckling av såväl intern som extern granskning (Power 

1997, s. 42) och de flesta utvecklade stater har idag inrättat särskilda myndigheter och 

organisationer för granskning (Power 1997, s. 44). I Sveriges fall är Riksrevisionen ett 

exempel på en sådan granskningsmyndighet, som utövar en typ av statlig granskningsmakt. 
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Myndighetens uppdrag är lagstadgat och den är den enda aktör som kan ge Riksdagen en 

oberoende granskning av staten. Riksrevisionen finns för att granska effektiviteten i statens 

resursanvändning och säkerställa att demokratiska ideal, så som insyn, säkerställs 

(Riksrevisionen, 2015).  

Granskningsexplosionen och förändringar i den offentliga sektorn har aktualiserats även i 

Sverige, vilket enligt min mening gör det motiverat att kritiskt granska Riksrevisionens 

granskning av etableringsinsatserna på samma sätt som en policyreform studeras med Bacchis 

metodologiska tillvägagångssätt. Bacchi (2009, s. ix) riktar också ett särskilt fokus på den roll 

som "experter" spelar när det kommer till att utforma styrningen och lösa förgivet tagna 

problem, vilket gör att hon också menar att en kritisk analys av problemrepresentationer inte 

bör begränsas till makthavare, utan även inkludera experterna (Bacchi 2009, s. xx). Enligt min 

mening kan granskarna från Riksrevisionen som producerat det empiriska materialet i hög 

grad betraktas som sådana "experter", vilket gör det relevant att utföra en kritisk granskning 

av deras roll i att också konstruera problem i den politiska styrningen.   

Att använda detta material för mig också nära det faktiska arbete myndigheterna utför inom 

etableringsuppdraget, vilket är en strävan med denna studie. Jag hoppas därmed att kunna 

bidra till forskningen genom att tydliggöra problemrepresentationer som föreligger i det 

praktiska arbete statliga aktörer utför. Syftet är således att bidra till nya, och ytterligare, 

perspektiv av problemrepresentationer som föreligger i de statliga insatserna inom ramen för 

etableringsuppdraget. Vägen framåt är Carol Bacchis metod för policyanalys - What's the 

problem represented to be? 

Studien syftar därmed inte till att finna förklaringsfaktorer för hindren för nyanländas 

etablering eller till att föreslå alternativa lösningar på identifierade problem, utan snarare till 

att, genom kritisk granskning, belysa hur problemen med de statliga etableringsinsatserna 

representeras i Riksrevisionens granskning av dem, samt vilka subjektspositioner som 

produceras i materialet.  

1.2. Frågeställning 

För att uppfylla studiens syfte har jag valt att göra en diskursanalys med utgångspunkt i Carol 

Bacchis diskurs- och policyanalytiska tillvägagångssätt som kallas "What's the problem 

represented to be (från och med nu används förkortningen WPR)? WPR används som 

analysverktyg i denna studie, vilket också innebär att de frågeställningar som Bacchi utvecklat 

för sin policyanalys inspirerat de övergripande frågeställningar jag använder mig av (se 
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Bacchi 2009, s. xii). De två frågeställningar jag utvecklat möjliggör en analys av 

problematiseringar inom ramen för de statliga etableringsinsatserna, samtidigt som jag också 

tar särskild hänsyn till vilka subjektspositioner som konstrueras i problemrepresentationerna. 

Frågeställningarna är:  

 Hur representeras problemet med statens insatser inom ramen för 

etableringsuppdraget? 

 Vilka subjektspositioner konstrueras i relation till de statliga etableringsinsatserna?  

1.3 Material 

Valet av material har gjorts såväl teoretiskt som empiriskt. Uppsatsens teoretiska material, 

vilket har bidragit med de teoretiska utgångspunkterna inom det diskursanalytiska fältet består 

främst av Carol Bacchis (2009) Analysing Policy - What's the problem represented to be?, 

vilken också ligger till grund för det metodologiska tillvägagångssättet. Bacchis 

diskursteoretiska utgångspunkter har tydliggjorts med betoning på Michel Foucaults idéer, 

delvis funna i Roddy Nilsson (2008) Foucault. en introduktion. I övrigt har kompletterande 

böcker som behandlar diskursanalys på ett teoretiskt och metodologiskt plan använts.  

Uppsatsens empiriska material utgörs av Riksrevisionens granskning (RIR 2015:17) 

Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva? Granskningen har valts med hänsyn till 

undersökningens syfte att kritiskt granska problemrepresentationer i ett material som rör sig 

inom och granskar myndigheternas arbete inom ramen för etableringsuppdraget för att komma 

nära det arbete som dagligen utförs i relation till nyanlända, samt med hänsyn till teoretiska 

utgångspunkter som understryker experters roll i att konstruera problem i den politiska 

styrningen.  

Granskningen är i egentlig mening en slutrapport av Riksrevisionens granskningsstrategi 

Etablering och integration, vilken inleddes 2011 och som utöver slutrapporten från sommaren 

2015 har resulterat i nio separata granskningar om etablering och integration av nyanlända. 

Slutrapporten, som är föremål för denna studie, bygger på de tidigare nio granskningarna (och 

omfattar därmed aspekter i ett tidsspann mellan 2011 till 2015) med vissa empiriska 

modifikationer och ett nytt syfte - att analysera etableringsinsatserna på systemnivå och följa 

implementeringen av etableringsreformen (RIR 2015:17, s. 17-18). Utöver de tidigare 

granskningarna bygger denna slutgranskning även på intervjuer med Regeringskansliet och 

andra berörda myndigheter, samt kommuner, arbetsgivare, nyanlända, organisationer m.fl. 

Riksrevisionen har också gett ett konsultföretag, Sweco, uppdrag att komplettera analysen 
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genom vissa specifika undersökningar (RIR 2015:17, s. 9). Ytterligare presentation av det 

empiriska materialet görs i kapitel tre.    

1.4 Avgränsningar 

För att utforma studien har jag behövt avgränsa mig såväl materiellt som teoretiskt med 

hänsyn till uppsatsens omfattning och syfte.  

De materiella avgränsningarna har betytt att jag valt att fokusera på endast ett empiriskt 

material. Riksrevisionens granskning är omfattande och utreder samtliga delar inom 

etableringsuppdraget, vilket gör att jag finner det motiverat att inte komplettera med annat 

material. Det hade vid en mer omfattande studie varit av intresse att studera även de 

policydokument som föranledde reformen av etableringsuppdraget 2010, men med hänsyn till 

denna studies syfte anser jag att granskningen är tillräcklig. 

Jag har även avgränsat studien teoretiskt och metodologiskt, i min användning av "What's the 

problem represented to be?" som analysverktyg , vilket i detta fall har gjort att jag valt att 

beröra endast fyra av Bacchis sex frågor för policyanalys. Resterande två frågor som en 

fullständig WPR- analys kräver skulle innebära att studien ges ett historiskt perspektiv då de 

syftar till att analysera hur problemrepresentationen kommit till, hur representationen blivit 

dominant samt hur den kan upplösas och bytas ut (Bacchi 2009, s. xii). Jag är medveten om 

att denna avgränsning betyder att ett perspektiv i WPR helt bortses ifrån, men anser att det 

skulle kräva mer än vad som finns att tillgå i form av tid och omfattning för denna uppsats om 

frågorna inkluderas, eftersom det skulle innebära att jag behöver utöka mitt material avsevärt.   

1.5 Disposition 

Uppsatsens första och inledande kapitel tar utgångspunkt i tidigare forskning kring 

nyanländas arbetsmarknadsetablering och belyser framväxten av 2010 års etableringsreform, 

för att möjliggöra en formulering av problemet. Ämnesvalet resulterar i ett syfte och i två 

preciserade forskningsfrågor, vilka följs av en redogörelse av det huvudsakliga materialet 

samt de avgränsningar som behövs göra med hänsyn till studiens syfte och omfattning. 

Uppsatsens andra kapitel beskriver det teoretiska och metodologiska ramverk som ligger till 

grund för studien.  

Diskursanalysen av det empiriska materialet, d.v.s. Riksrevisionens  granskning görs utifrån 

ett antal huvudsakliga teman i kapitel tre och diskuteras sammanfattande i kapitel fyra, där 

slutledningar och övriga reflektioner lyfts.  
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2. Teoretiskt och metodologiskt ramverk 

De teoretiska utgångspunkterna är i denna uppsats sammanlänkade med metoden, vilket gör 

att jag i detta kapitel redogör för relevanta teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Jag 

börjar med att redogöra för diskursanalys och diskursteori på ett generellt plan, för att sedan 

förtydliga tillämpliga delar för min undersökning. Därmed kommer jag efter en generell 

beskrivning att gå djupare in på de teoretiska utgångspunkter som bygger upp den valda 

metoden - What's the problem represented to be? Jag kommer även redogöra för det 

metodologiska tillvägagångssättet, d.v.s. de verktyg jag använder i analysen av det empiriska 

materialet.  

2.1 Diskursanalys som teori och metod 

Ordet "diskurs" används ofta i vetenskapen utan att dess innehåll definieras. Ofta kommer 

ordet dock med en uppfattning om att språket följer olika mönster beroende på vilket socialt 

sammanhang vi talar om och en diskursanalys bör då innebära att dessa mönster analyseras.  

Det råder dock ingen vidare enighet kring hur begreppen "diskurs" och "diskursanalys" ska 

förstås och varje diskursanalytisk position kommer med en egen utgångspunkt. Gemensamt 

för diskursteoretiker är dock att diskurs är "...ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)" (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 7).  

Viktigt att komma ihåg i diskursanalytiska studier är att inte använda diskursanalysen som en 

analysmetod fristående från sitt teoretiska och metodologiska ramverk. Winther Jorgensen & 

Phillips menar att diskursanalys är en paketlösning där metod, teori och metodologi 

samverkar och forskaren måste acceptera de teoretiska utgångspunkterna för att använda 

diskursanalysen som metod. Även om diskursanalysen förutsätter att vissa utgångspunkter 

accepteras är det dock möjligt att plocka in olika element i sin paketlösning, vilket gör att 

diskursanalyser kan utformas med olika teoretiska och metodologiska ramverk (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000, s. 10). 

Diskursanalyser är ett sätt att bedriva kritisk forskning, att utforma och identifiera 

maktrelationer i samhället som kritiskt granskas utifrån normativa perspektiv. Några 

gemensamma utgångspunkter i diskursanalys är därmed att analysen rymmer ett bestämt sätt 

att förstå "språk" och "subjekt". Utöver detta skiljer sig som nämnts diskursanalyser ofta från 
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varandra vad gäller teoretiska och filosofiska grunder. Det vanligaste är dock att diskursanalys 

verkar inom ett socialkonstruktionistisk ramverk, med tillhörande strukuralistisk eller 

poststrukturalistisk språkteori och en individuppfattning som bygger på strukturmarxistiska 

grunder (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 9). 

Ett konstruktionistiskt ramverk kommer med en särskilt uppfattning om kunskap. Perspektivet 

hävdar att kunskap är socialt konstruerad, vilket gör att verkligheten inte kan ses som 

oberoende, eller som en objektiv sanning. Verkligheten bestäms inte av yttre förhållanden, 

vilket inte innebär en förnekelse av samhällsfenomen, utan istället gör att forskaren endast 

kan studera olika sätt att förstå och förklara dessa fenomen, genom att undersöka vilka 

förutsättningar som finns för olika föreställningar och vilka konsekvenser dessa får. På 

motsvarande sätt riktar teorin kritik mot att människor skulle ha "inre essenser", d.v.s. vissa 

karaktäristiska som är på förhand givna.  

Kunskap betraktas som inget annan än en social konstruktion av vad som är sanning, 

frambringad genom social interaktion (Börjesson & Palmblad 2007, s. 9; Winther Jorgensen 

& Phillips 2000, s. 11-12) och för diskursanalytiker blir det därmed av intresse att studera de 

påståenden som tas för givet och framställs som självklarheter (Börjesson & Palmblad 2007, 

s. 197).  

Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori menar att språket utgör vår verklighet 

genom att språktillämpningen skapar fakta, som konstruerar verkligheten (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 10). Språket är också det som ger oss tillträde till verkligheten, genom att vi 

skapar representationer av den, representationer vilka bidrar till att skapa verkligheten snarare 

än att bara återspegla den och vilket också får sociala konsekvenser. Den fysiska världen ges 

därmed betydelse genom diskurser - hur vi pratar om den, och språket bildar sociala 

identiteter och relationer (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 15-16).  

Bergström och Boréus (2005, s. 326-27) tydliggör även hur språk sammanlänkas med politik 

genom att språket konstruerar den sociala och den politiska verkligheten, politiken existerar 

således inte vid sidan om språket. Språket är meningsskapande och relationen mellan språk 

och politik gör att politik också förstås som en meningsskapande aktivitet.  

2.2 What's the problem represented to be? - Carol Bacchi 

Under denna rubrik redogör jag för Bacchis WPR-approach i två steg. Till att börja med lyfts 

de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för metodologin och i ett andra steg går jag 
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in djupare i studiens analysverktyg för att förklara även det metodologiska tillvägagångssättet. 

I tillämpningen av WPR används teorin och metodologin tillsammans för att möjliggöra en 

fullständig analys av materialet.   

2.2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Begreppet "diskurs" menar Bacchi inte bör definieras alls. Teoretiker förstår "diskurs" på det 

sätt som är lämpligt för deras politiska syfte och enligt henne är idén med diskurs är att 

definitioner producerar kunskap och kunskap bör analyseras kritiskt och inte återskapas, 

vilket gör en definition olämplig (Bacchi 2000, s. 46). Dock menar Bacchi att det  är viktigt 

att förstå skillnaden mellan "diskursanalys" och "analys av diskurs", i syfte att sedan kunna 

kombinera dem. "Diskursanalys" föresätter ett språkligt fokus och därmed en analys av hur 

språkliga mönster fungerar meningsskapande, medan "analyser av diskurs" fokuserar på att 

identifiera kulturella faktorer som ger mening åt problem och händelser. Bacchi hävdar dock 

att de som "analyserar diskurser" genom kulturella faktorer också kan vara intresserade av 

språkliga mönster i sitt material och att en tydligt uppdelning av perspektiven därför är 

olämplig (Bacchi 2005, s. 199-200). Det Bacchi förespråkar är ett dubbelt fokus i analysen av 

komplexa problem, inte minst eftersom vi går miste om viktiga perspektiv kring 

subjektspositioner om vi endast gör en "diskursanalys" och inte en "analys av diskursen" 

(Bacchi 2005, s. 208).  

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för WPR kan beskrivas med hjälp av tre 

nyckelteser - vi styrs av problematiseringar, vi måste studera problematiseringar snarare än 

problem och vi måste problematisera de problematiseringar som föreligger genom att 

analysera antaganden och effekter av de problemrepresentationer som de innehåller. 

Det faktum att "vi styrs av problematiseringar" gör att Bacchi intresserar sig för hur vi styrs 

och vilka effekter detta får för olika grupper av människor. Det huvudsakliga fokuset är det 

indirekta styret. Även om Bacchis perspektiv håller staten i en central position, ryms även 

flertalet andra sociala relationer och fokus ligger på hur styre opererar indirekt genom 

kunskapsproduktion.  

Ovanstående fokus på det indirekta styret härstammar från Michel Foucaults 

govermentalityteori, vilken innebär att styrningsmentaliteter studeras med ett särskilt fokus på 

befolkningen. Governmentality pekar på en specifik form av maktutövande, vilken innebär att 

normer kring önskvärda beteenden styr människor till att styra sig själva (Bacchi 2009, s. 25-

29). Styrformer och makt fungerar således endast vägledande för individers handlingar och 
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genom självstyre agerar vi med syftet att inte betraktas som avvikande (Börjesson & Palmblad 

2007, s. 128-29). Denna typ av maktutövande leder ofta till att olika grupper av individer 

ställs mot varandra - i vad som kan kallas "dividing practices". Dessa uppdelande praktiker 

skapar särskilda effekter för människor, och därav utgör identifieringen och analysen av dem 

en viktig beståndsdel i ett WPR- approach.  

För att möjliggöra en analys av indirekta styrformer och makt blir det grundläggande att 

identifiera problematiseringar. Foucault menade att problematisering är något annat än att 

endast identifiera problem, då det innebär att förgivet tagna antaganden ifrågasätts. Något som 

Bacchi vidareutvecklar genom att hävda att vi bör studera problematiseringar genom att 

belysa hur fenomen representeras som problem, för att sedan kritiskt granska 

representationerna. Bacchi hävdar således att "vi styrs av problematiseringar", eftersom 

policyprocesser förutsätter att det finns ett problem som kräver lösning. Att ifrågasätta och 

inte acceptera problemen som givna är en del i WPR- perspektivets anknytning till 

poststrukturalistiska principer. 

Den andra tesen - att "vi måste studera problematiseringar snarare än problem" - grundar sig i 

socialkonstruktionismen, vilket i detta fall innebär att vårt sätt att förstå världen är ett resultat 

av sociala krafter och kunskap är ett resultat av mänskliga konstruktioner. 

WPR är en kritik mot teorier som menar att makthavare (policyskapare i form av regering 

eller andra experter) agerar utifrån problem som är på förhand givna, och menar istället att de 

deltar i processer som konstruerar problem. Bacchi hävdar också att beslutsfattare och 

experter har en privilegierad roll i fastställandet av problemrepresentationer, eftersom det är 

deras representation av ett visst problem som alltid fastslås, även fast andra representationer 

skulle vara fullt möjliga. På så sätt konstrueras problem av makthavare, enligt 

poststrukturalistisk utgångspunkt, i processen då policy utvecklas. 

För att kunna identifiera problemrepresentationer menar Foucault, med hänsyn till 

ovanstående resonemang, att vi bör studera normativa texter, skrivna av de som gör policy 

och utövar makt. Vi bör analysera dokument som visar oss varifrån en viss problematisering 

kommer och tankarna som rättfärdigar problematiseringar, vilket gör att WPR tar formen av 

en policyanalys. 

Vidare är det också viktigt att förstå att problemrepresentationer utvecklas i diskurs, vilket i 

ett WPR- approach och för Foucault betyder att diskurser, i form av socialt producerade 



16 

 

kunskaper, sätter ramar för vad som är möjligt att tänka, skriva eller säga (Bacchi 2009, s. 30-

35).  

Syftet med att studera diskurs enligt WPR är därför att belysa hur mening skapas i 

policyprocesser, vilket gör ett fokus på problemrepresentationer grundläggande, eftersom hur 

ett problem representeras får olika effekter som i sin tur begränsar de handlingsmöjligheter 

policyreformer får. Bacchi lägger i detta argument ett särskilt fokus vid hur 

problemrepresentationer i en policy producerar mening genom maktrelationer och ofta lyfter 

individer själva, snarare än systemet, som ansvariga för misslyckanden (Bacchi 2000, s. 46). 

Det ska då också betonas att diskurser med dess problemrepresentationer uppnår en 

sanningsstatus, vilket gör att kunskaper i en diskurs utgör medel för styrning och därmed bör 

ifrågasättas (Bacchi 2009, s. 35).  

Foucaults syn på hur makt och kunskap sammanlänkas i diskurs kan beskrivas som följande: 

"Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte 

framkalla makt". Foucaults syn på kunskap och makt visar tydligt att det inte är möjligt att 

studera diskurser utan att inta ett maktperspektiv (Nilsson 2008, s. 84-85). Makt finns inom 

diskursen och är där i alltid närvarande, utan att innehas av specifika aktörer. Makten kommer 

överallt ifrån (Börjesson & Palmblad 2007, s. 48) och kommer att påverka hur vi är och hur vi 

ser på oss själva (Bacchi 2009, s. 37-38). 

WPR förutsätter slutligen kritisk analys av problematiseringar - "vi måste problematisera de 

problematiseringar som föreligger genom att analysera antaganden och effekter av de 

problemrepresentationer som de innehåller". Även denna tes bygger på Foucaults teori som 

beskriver det kritiska förhållningssättet som att det kritiska inte består i att säga att saker är 

dåliga som de är, utan att kritiskt granska de förgivettagna antaganden som ligger till grund 

för hur ett problem förstås i en viss praktik. Det handlar om att analysera innebörden i 

effekterna av en viss problemrepresentation, vad gäller hur diskursen sätter ramar för vad som 

är möjligt att tänka, hur subjekt skapas och vilka "levda" effekter som uppstår (Bacchi 2009, 

s. 39-43). Detta kan exempelvis handla om att identifiera vilka grupper som är vinnarna och 

förlorarna i problemrepresentationen och på vilket sätt, vilka som gynnas och vilka som 

missgynnas (Bacchi 2009, s. 15). 

Foucault ser på de diskursiva effekterna som regler för vad som överhuvudtaget är möjligt att 

säga och vad som inte är tänkbart och menar att det är de historiska reglerna som sätter dessa 

gränser (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 19).   
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De processer som konstituerar subjekten är ett viktigt teoretiskt bidrag från Foucault. Han 

menar att subjektet skapas i och av den diskursiva ordningen och de maktteknologier 

diskursen innefattar. Subjektskapande är en del i den ovan nämnda governmentalityteorin, 

vilken betonar hur sanningar producerade av makthavare styr människan till att styra oss 

själva, d.v.s. genom att visa oss vilka vi bör vara. Subjektet är således en effekt av maktens 

verkningar och de subjektspositioner vi intar är beroende av den diskurs vi verkar inom och 

de styrteknologier som präglar diskursen (Nilsson 2008, s. 179-181). Genom att acceptera vår 

roll som subjekt accepterar vi också att det är vi själva som är ansvariga för de representerade 

problemen, snarare än att problemen är offentliga och förutsätter kollektiva lösningar 

(Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 22).  

2.2.2 Metodologiskt ramverk 

Analysverktyget i studien baseras på de frågeställningar som Bacchi utvecklat i sin 

policyanalys. Jag kommer inte att använda mig utav varje del av Bacchis utvecklade 

analysmetod och redogör här därför för det metodologiska ramverket så som det används i 

denna studie.  

Grundläggande för analysen är den övergripande frågan kring hur ett visst problem 

representeras. Utgångspunkten är att, hur ett problem förstås är avgörande för vilka lösningar 

som föreslås, likaväl som de lösningar som föreslås visar hur problemet förstås. Troligen 

kommer jag finna flera lösningar och därmed också flera problemrepresentationer i det valda 

materialet. 

När problemrepresentationer har identifierats är nästa steg att analysera den bakomliggande 

förståelse som ligger till grund för hur problemet representeras. Här vill jag identifiera vilken 

bakgrundskunskap och vilka antaganden som tas för givna i representationen, genom att 

studera de förutsättningar som ligger till grund för problemrepresentationen. Frågan blir alltså 

hur det över huvudtaget är möjligt att representera problemet på det specifika sättet. 

Ovanstående innebär alltså en analys av djupgående kulturella antaganden och tankar som 

ligger till grund för representationen, vilket Bacchi menar handlar om att förstå att policy 

utvecklas i diskurs. Det är här Bacchi menar att "diskursanalysen" kommer in (se åtskillnaden 

av "diskursanalys och "analys av diskurs" under 2.2.1 Teoretiska utgångspunkter) det vill 

säga, när det handlar om att studera hur mening skapas genom språkliga mönster. Dock 

innebär "analysen av diskursen" också att andra värden, antaganden och förutsättningar 

belyses. 
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Språklig analys kan innebär att belysa binärer, nyckelord och kategorier. Binärer är 

ömsesidigt exkluderande motsatsord där en sida värderas högre än den andra i en viss diskurs, 

t.ex. kvinna och man, arbetslös och sysselsatt (Bacchi 2009, s. 3-7). Det är också möjligt att 

identifiera och studera meningsinnebörden i nyckelord inom problemrepresentationen. 

Kategorier avser främst kategoriseringar av individer, eftersom dessa är centrala i 

policyprocessen och bör studeras kritiskt och inte accepteras som givna. Kategoriseringar är 

ett sätt att ordna individer och kan därmed tänkas ge mening åt problemrepresentationer.  

Bacchi menar också att en kritiskt granskning av problemrepresentationer kan innebära att 

identifiera andra möjliga sätt att förstå problemet, vilket inte alltid är möjligt, men något som 

kan vara viktigt att ha med sig i sin analys, eftersom rådande problemrepresentationer kan 

begränsa sättet att förstå problemet (Bacchi 2009, s. 12-14). 

Ett särskilt fokus kommer i denna studie ligga i att identifiera effekter av 

problemrepresentationerna som föreligger. Problemrepresentationer betyder ofta en fördel för 

en viss social grupp och en nackdel för en annan. Vilka är vinnarna och förlorarna, utifrån 

problemrepresentationen, och på vilket sätt? Det vanliga är att tre typer av effekter studeras; 

diskursiva effekter, levda effekter och subjektskapande.  

De diskursiva effekterna handlar om att diskursen där problemrepresentationen ramas in gör 

det svårt att se problemet på ett annat sätt. Levda effekter har att göra med de materiella 

effekterna av problemrepresentationen, d.v.s. vilka materiella effekter representationen får för 

människors liv. Syftet är alltså att studera vilka aspekter av problemrepresentationen som har 

skadliga effekter för specifika grupper.  

Subjektskapande är en annan typ av effekt, som produceras inom den givna diskursen. Inom 

diskurser skapas sociala relationer och därmed subjektspositioner, vilket betyder att vilka vi är 

och hur vi ser på oss själva och andra, bestäms av de subjektspositioner vi tilldelas i en given 

diskurs. Detta kan också innebära att subjekt ställs emot varandra, t.ex. i fallet 

förvärvsarbetande och arbetslösa. Problemrepresentationer kan också visa vem som är 

ansvarig för problemet och det blir därmed lämpligt att studera vilken effekt detta har för de 

som omfattas av policyn. Teorin och metodologin som anknyter till subjektsskapande har 

legat till grund för studiens andra frågeställning, vilket gör att ett särskilt fokus riktas till 

denna del av det metodologiska tillvägagångssättet.  
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Genom min användning av WPR som metodologiskt tillvägagångssätt är mitt syfte inte att 

försöka mäta framgången i etableringsinsatserna eller att tänka i termer av problemlösning. 

Kritisk granskande diskursteori likt Bacchis WPR-approach är snarare en kritik mot 

problemlösande teori, då Bacchi och andra diskursteoretiker menar att ett fokus på 

problemlösning innebär att världen accepteras som den hittas, att problem i sig är färdiggjorda 

och försvinner i takt med att lösningen hittas (Bacchi 2009, s. xiv-xv).  

2.3 Kodning, tematisering och summering 

För att möjliggöra en analys av materialet tas utgångspunkt i Miles och Hubermans "Qualitive 

Data Analysis" som finns beskriven i Hjerm och Lindgren (2010, s. 87). Tillvägagångssättet 

innebär att analysen görs i tre steg - kodning, tematisering och summering. Slutmålet för 

analysen är att uppnå "mättnad", vilket i mitt fall betyder att jag som forskare efter flera 

omläsningar inte längre utvecklar nya mönster av problemrepresentationer som förändrar de 

mönster som redan uppmärksammats.  

För att skapa förståelse för hur analysen görs i denna uppsats kommer tillvägagångssättet 

"Kodning, tematisering och summering" nu beskrivas med fokus på hur analysen möjliggjorts 

i denna specifika uppsats. 

Det första steget i analysen är att koda materialet för att göra det hanterbart. Detta handlar 

generellt, och i denna studies analysprocess, om att hitta mönster i materialet, att koka ned det 

och hitta centrala drag. Rent praktiskt har detta inneburit att de problemrepresentationer som 

utvecklats efter genomläsningen av materialet sorterats i olika koder. I detta specifika fall har 

intressanta passager av materialet ofta tilldelats samma kod, vilket också kommer synas i 

presentationen av analysen senare (Hjerm & Lindgren 2010, s. 89-92). 

Nästa steg i processen - tematisering - handlar om att ordna koderna i olika kategorier, d.v.s. 

att hitta mönster bland koderna. Det är viktigt att tematiseringen står i relation till det 

teoretiska tillvägagångssättet och studiens frågeställningar (Hjerm & Lindgren, s. 94), vilket i 

detta fall då WPR ligger till grund för analysen, inneburit att temana i egentlig mening är 

olika sätt på vilka problemet med nyanländas etablerings representerats i materialet, hur 

subjekt konstitueras samt, vad som inte problematiseras och annat som anknyter till studiens 

analysverktyg. 

Med hänsyn till denna studies metodologiska tillvägagångssätt WPR har kodningen inneburit 

utveckling av problemrepresentationer, och kodats och tematiserats därefter. Som nämnts 
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tidigare innebär detta i en WPR metodologi att inte ta ett problem för givet, utan att försöka 

förstå hur problemet representeras utifrån lösningar som förelås i materialet (Bacchi 2009, s. 

x-xi). Eftersom Riksrevisionens granskning bidrar med rekommendationer om hur 

identifierade problem inom etableringsuppdraget bör lösas (se RIR 2015:17, s. 139-141), 

utgörs problemrepresentationerna av såväl lösningar som mer (eller mindre) direkta problem, 

och tilldelas koder utifrån vilken typ av problemrepresentation som avses, för att sedan 

placeras in i ett mer övergripande tema. Ett mer konkret exempel på hur analysprocessen gått 

till kommer av följande citat från materialet:  

"...de erbjudna insatserna [har] haft sämre effekt på grund av det ökade antalet nyanlända 

som ska etableras på arbetsmarknaden under senare år" (RIR 2015:17, s. 43) 

Ovanstående citat har kodats med "ökat antal flyktingar" för att sedan delas in i ett mer 

övergripande tema som jag kallat "Ett växande antal flyktingar".  

Det sista steget i analysprocessen är summering, vilket handlar om att dra slutsatser och 

verifiera resultatet. Detta gör det möjligt att lyfta generella mönster och problem utifrån den 

egna analysen (Hjerm & Lindgren 2010, s. 94-95). Att verifiera analyser inom den kvalitativa 

forskningen kan som Miles och Huberman hävdat handla om att fundera över frågor om 

huruvida analysen är väl grundad i data, ifall slutsatserna känns logiska, om tematiseringen är 

lämplig, om materialet är tillräckligt omfattande, samt reflektera över forskarens roll och 

påverkan på resultatet (Hjerm & Lindgren 2010, s. 135). 

Resultatet av processen som beskrivits ovan kan sammanfattas genom nedanstående modell 

(figur 1), där understrukna rubriker utgör problemrepresentationer (teman) och efterföljande 

punktlista olika koder som placerats i det givna temat.  
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3. Analys 

Materialet som analyseras utgörs av Riksrevisionens granskning (RIR 2015:17) Nyanländas 

etablering - är statens insatser effektiva? Granskningen är en 156 sidor lång slutgranskning 

uppbyggd av nio granskningar som berör etablering och integration av nyanlända invandrare. 

Syftet har varit att utveckla resultaten av föregående nio granskningar, samt att bidra med en 

djupare analys på systemnivå. Materialet har producerats för kännedom till berörda och 

granskade verksamheter, vilka är Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet, 

Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet samt de berörda 

myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna (RIR 2015:17, s. 

5). Den övergripande frågeställningen i granskningen är: 

 Är statens insatser effektiva för att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en 

snabb och ändamålsenlig etablering? 

Frågeställningen har brutits ned i dessa delfrågor:  

 Är mottagandet tillräckligt flexibelt och robust för att effektivt kunna hantera den 

varierande flyktinginvandringen?  

  Har staten skapat förutsättningar för en effektiv verksamhet och samverkan mellan 

berörda aktörer?  

 Är de statligt reglerade etableringsinsatserna ändamålsenliga och effektiva för att 

främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden? (RIR 2015:17, s. 19) 

Insatserna som granskas av revisionen omfattar samma målgrupp som ingår i 

etableringsuppdraget, vilken är nyanlända, andra skyddsbehövande och anhöriga i 

åldersgruppen 20 - 64 år, samt nyanlända mellan 18 och 20 år utan vårdnadshavare i Sverige. 

Dock har även granskningen i vissa delar omfattat nyanlända som fått uppehållstillstånd men 

inte placerats för boende i en kommun, även fast denna grupp inte ingår i 

etableringsuppdraget (RIR 2015:17, s. 19-20).  

Analysen materialet kommer att presenteras utifrån de teman, och därmed 

problemrepresentationer, som utvecklats efter genomläsningar av materialet. Analysen delas 

in i två huvuddelar anknutna till studiens frågeställningar varav den ena fokuserar på 

representationer och problematiseringar kring statens insatser inom ramen för 

etableringsreformen och den andra på problematiseringar som skapar särskilda positioner för 
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subjekten i fråga. Det kodade materialet presenteras i form av hänvisningar och citat och 

diskuteras sedan med hjälp av analysverktyget utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

 

3.1 Problemrepresentationer av de statliga etableringsinsatserna 

3.1. 1 Bostads - etableringsdilemmat 

Riksrevisionens lösning på det jag kommit att kalla "bostads-etableringsdilemmat" är i första 

hand nedanstående. 

 "Regeringen bör skyndsamt överväga och vidta åtgärder för att minska bristen på bostäder 

i framför allt kommuner med goda förutsättningar för nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden".  

Granskarna menar också att boendesituationen generellt bör utredas av myndigheterna med ett 

fokus på trångboddhet och folkbokföring (RIR 2015, s. 139). Dessa lösningar bidrar till 

problematiseringen kring att boendesituationen för nyanlända är problematisk och ger också 

intrycket av att det finns ett bakomliggande svårlöst dilemma som gör att myndigheter och 

nyanlända (beroende på ifall den nyanlände bosätter sig på egen hand eller anvisas boende av 

myndigheterna) sätts i en situation vid bosättningsprocessen där de kan tvingas välja mellan 

goda förutsättningar för etablering eller en fungerande bostadslösning. 

Det framgår av granskningen att det är i, och i närheten av, storstäder som sysselsättningen 

ökar, samtidigt som den minskar i glesbygden (RIR 2015, s. 139), vilket bidrar till en 

problematisering kring att det i många fall tycks vara lättare för nyanlända att etablera sig i en 

storstadskommun. Nyanlända som mottagits i, eller i närheten av, en storstadskommun har 

enligt granskningen högre sysselsättningsgrad än nyanlända i mindre kommuner, samtidigt 

som mottagandet i storstadskommunerna minskar. De nyanlända som väljer att bosätta sig på 

egen hand, utan hjälp av myndigheterna hamnar främst i storstäderna (RIR 2015:17, s. 56-59). 

Riksrevisionen menar att "...ur sysselsättningssynpunkt kan det således hävdas att nyanlända i 

regel är bättre på att välja kommun än de statliga myndigheterna" (RIR 2015:17, s. 131). 

Trots att Riksrevisionen framställer att målet med de anvisande myndigheternas
2
 

bosättningsprocesser är att arbetsmarknadsläget ska styra bosättningen, är det enligt 

                                                 
2
 Förordning 2010:408 om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare har stadgat att 

Arbetsförmedlingen anvisar nyanlända som vill ha hjälp med bosättning i en kommun och som har omfattas av 

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, d.v.s. de som ingår i etableringen (4 §), 
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granskningen i praktiken bostadstillgången som styr (RIR 2015:17, s. 50) och trots att det 

framhålls vara av vikt ur sysselsättningssynpunkt att storstadskommuner ökar sitt mottagande 

blir det avgörande för att inte öka mottagandet att det byggs för lite bostäder i dessa 

kommuner (RIR 2015:17, s. 65-66).  

Även om det också framgår av granskningen att tillgången på bostäder anses avgörande för 

hur många nyanlända en kommun ska ta emot finns det anledning att tro att det också ligger 

annan problematik i bosättningsprocessen. De nyanlända som bosätter sig själva
3
 verkar 

oftare kunna hitta bostäder i dessa kommuner, trots bostadsbristen, så frågan är då varför 

myndigheterna har större problem med att ordna bosättningen?  

Det är Länsstyrelserna som förhandlar med kommunerna om hur högt anvisat mottagande 

varje kommun i ett län beräknas kunna ha för varje år och utgår då ifrån prognoser om ett 

väntat bosättningsbehov. Länsstyrelser anger enligt Riksrevisionen att det i detta steg, trots 

mål om en matchning på arbetsmarknaden, till stor del är bostadstillgången som styr 

förhandlingarna (RIR 2015:17, s. 55). Även fast bostadsbristen framgår vara ett hinder för 

mottagande i kommuner med god sysselsättningstillväxt antar jag att det finns andra faktorer 

som också kan påverka utfallet i Länsstyrelsernas förhandlingar om kommunplatser, inte 

minst kommunernas generella inställning till mottagandet av nyanlända.  

Materialet antyder att en grundläggande förutsättning för en välfungerande etablering är en 

positiv inställning till mottagande i landets kommuner. För att skapa förutsättningar för att 

kommunerna ska vilja ta emot nyanlända menar Riksrevisionen att regeringen bör se över 

ersättningssystemet till kommunerna: 

"Regeringen bör, i sin aviserade översyn av ersättningssystemet till kommunerna, särskilt 

beakta att de kommuner som tar emot ett stort antal nyanlända i relation till sin befolkning 

har förutsättningar att klara av sina åtaganden" (RIR 2015:17, s. 139). 

Regeringen införde 2014 prestationsbaserade ersättningar till de kommuner som tar emot 

många nyanlända i förhållande till sin folkmängd, trots det menar en majoritet av landets 

kommuner enligt Riksrevisionens resultat att de samlade statliga ersättningar de erhåller i 

                                                                                                                                                         
samt att Migrationsverket anvisar personer som inte omfattas av etableringslagen, samt vidarebosatta 

kvotflyktingar (7 §).   
3
 Lagen (1994) om mottagande av asylsökande ger asylsökande och nyanlända (med uppehållstillstånd) som så 

önskar rättigheten att bosätta sig på egen hand, vilket betyder att dessa inte anvisas boende på ett asylboende av 

en myndighet. 
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samband med mottagandet av nyanlända inte täcker kommunernas kostnader (RIR 2015:17, s. 

86-87). 

Granskningen visar också att kommuner i låg utsträckning ordnar praktik eller arbete åt 

nyanlända som har en pågående etableringsplan, utan avvaktar tills personerna inte längre 

ingår i etableringen, (RIR 2015:17, s. 89) eller för att vara kritisk och återknyta till det 

ekonomiska argumentet - tills det skede då en eventuell icke-etablering på arbetsmarknaden 

innebär att kommunen måste stå för försörjningsstöd åt personerna.  

Det finns dock flera kommuner som tar större ansvar, av egen vilja, och Riksrevisionen menar 

att det inte är 

"...rimligt att utfallet i så hög grad är beroende av enskilda kommuners vilja till 

ansvarstagande eller att enskilda kommuner tvingas ta ett ansvar som vida överskrider vad 

som kan förväntas av dem och vad de mäktar med" (RIR 2015:17, s. 10). 

Av detta citat och ovanstående faktorer tycks de vara så att det finns en rad kommuner runt 

om i landet som uttrycker en ovilja till ansvarstagande i flyktingfrågan, som helt enkelt av 

olika anledningar som Riksrevisionen påvisar, vare sig de är ekonomiska, eller beror på 

bostadsbrist inte vill ta emot (fler) nyanlända i sin kommun. Den incitamentsstruktur som 

finns i och med ersättningssystemen ska fungera som en "morot" för att motivera 

kommunerna till ansvarstagande och först när kommunerna har täckning för sina kostnader, 

kan vi vänta oss att de  skulle kunna öka sitt mottagande. Med det sagt vill jag hävda att det 

finns två subjektspositioner i sammanhanget, en i form av den kommunala beslutsfattaren 

(eller kommunen generellt) som vill ta ansvar för att flyktingar ska bli en del av det svenska 

samhället (trots att kommunen kan förlora på det ekonomiskt), och en i form av den 

kommunala beslutsfattaren som inte vill ta ansvar. 

Utifrån materialet tycks därmed bostadsbrist och ekonomiska faktorer förklara hur det är 

möjligt att problematisera etableringsutmaningarna utifrån faktorer på kommunal nivå, men 

jag vill hävda att andra problematiseringar kring kommuners vilja/ovilja till mottagande är 

möjliga. Bolin, Lidén och Nyhlén (2014, s. 337) hävdar till exempel att det finns tendenser i 

kommunernas mottagande av att Socialdemokratstyrda kommuner är mer generösa i sitt 

mottagande än Moderatstyrda kommuner samt att en kommuns restriktivitet delvis kan 

förklaras genom Sverigedemokraternas eventuella vågmästarroll i kommunpolitiken. Det 

politiska läget i kommunerna lämnas dock oproblematiserat i materialet, även om kommunens 
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politiska ställning rent logiskt borde påverka Länsstyrelsernas och kommunernas 

förhandlingar kring hur stort flyktingmottagande kommunen ska ha.  

En utav mina diskursteoretiska utgångspunkter är, likt Winther Jorgensen & Phillips (2000, s. 

19) menar, att det är viktigt att förstå att problemrepresentationer utvecklas i diskurs och att 

diskursen som materialet rör sig inom begränsar sättet att förstå problemet. Riksrevisionens 

granskning görs kring de insatser som utförs inom ramen för dagens integrationspolitik och 

kommer medföra politiska förändringar inom integrationsområdet, vilket gör att granskningen 

i hög grad kan betraktas som politisk. Dock menar jag att diskursen som materialet 

producerats inom, trots det, gör att politiska problemrepresentationer utesluts till förmån för 

bostadsproblematiken och brist på ekonomiska resurser, d.v.s. mer tekniska förklaringar, även 

fast politiken skulle kunna problematiseras i sammanhanget. Det är högst troligt att politikens 

utformning och uttryck på olika nivåer (vare sig det är partipolitiskt eller ej) har effekter för 

hur väl etableringsinsatserna fungerar, och att problemet representeras oberoende av sådana 

resonemang gör att en viktig aspekt går förlorad, till förmån för en mer avpolitiserad 

representation. 

Kommunernas ovilja till (ökat) mottagande, oavsett anledningarna, aktualiserar i sig självt 

ytterligare en problemrepresentation som kommer av att det uppstått en "svart marknad" med 

bostadsadresser bland nyanlända: 

"Den 1 april 2014 infördes en regeländring som innebär att Arbetsförmedlingen inte ska 

upprätta en etableringsplan förrän den nyanlända har tagits emot i en kommun. Det är också 

då som den statliga etableringsersättningen börjar betalas ut. Denna ersättning är betydligt 

högre än dagersättningen under tiden i mottagningssystemet. Som ett resultat av detta har 

det uppstått en svart marknad med försäljning av bostadsadresser. Genom att ”köpa” en 

adress i en kommun (ofta som inneboende) kan den nyanlända få del av den högre 

ersättningen". 

Antagandet i denna framskrivning av problemet är att nyanlända som "köper" en 

bostadsadress vill skrivas in i etableringen snabbare för att få del av etableringsersättningen, 

som är betydligt högre än ersättningen nyanlända får i mottagningsprocessen (RIR 2015:17, s. 

51-52). Nyanlända tillskrivs här utan vidare vara ute efter den ekonomiska ersättningen - 

pengarna, istället för att den nyanländes val helt enkelt handlar om att skrivas in i etableringen 

snabbare. Problemrepresentationen skapar således en subjektsposition, där den nyanlände 

tillskrivs karaktären av ett i grunden omotiverat, ekonomiskt subjekt - som vill åt pengarna, 

inte etableringen. Nyanlända framställs som utnyttjare av systemet som uppkommit efter 
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lagändringen, som ohederliga personer som listat ut ett sätt att komma runt reglerna och tjäna 

pengar på det. Det finns inte den minsta antydan om att de helt enkelt skulle vilja etablera sig 

snabbare, snabbare bli en del av samhället genom att komma ut i arbetslivet - utnyttjandet av 

systemet framställs endast ha ekonomiska skäl. Nyanlända framställs ha en "inre essens", en 

karaktär som är given på förhand. De tycks ha en karaktär som omotiverade, ohederliga och 

ute efter pengar. 

3.1.2 Ett växande antal flyktingar  

En dominerande problemrepresentation i materialet är att den växande invandringen av 

flyktingar har gjort att etableringsinsatserna haft sämre effekt de senaste åren, eftersom 

granskningen framhåller att just flyktinginvandrare har svårare att integreras än andra grupper 

av invandrare. Dock tyder mycket på att den förklaringen till sämre etableringsresultat inte 

håller helt.  

"I Sverige var skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda mindre i slutet 

på 1980-talet än de är i dag. I takt med ökande flyktinginvandringen har emellertid 

sysselsättningsgapet ökat och integrationen försämrats. Men detta är endast en del av 

förklaringen, enligt OECD, som exempelvis lyfter fram att inträdet på arbetsmarknaden för 

två av de största invandrargrupperna i Sverige under senare år, somalier och irakier, verkar 

ha varit betydligt lättare i andra länder. Bland femton länder kommer Sverige först på tolfte 

respektive elfte plats när det gäller andelen sysselsatta somalier respektive irakier" (RIR 

2015:17, s. 41). 

En representation av problemet likt ovanstående skapar en subjektsposition som antyder att 

flyktingarna själva är problemet. Att subjektifiera problemet på detta sätt ställer subjekten 

själva som ansvariga, snarare än att framhålla problemen som offentliga och i behov av 

kollektiva lösningar (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 22).  

Riksrevisionen rekommenderar i relation till diskussioner om ett ökat antal flyktingar att... 

"[r]egeringen bör pröva om de samlade statliga resurserna kan fördelas på ett effektivare 

sätt inom och mellan integrations- arbetsmarknads- och utbildningsområdena för att 

underlätta och påskynda de nyanländas etablering. (RIR 2015:17, s. 139)" 

Genomläsningen av materialet har bidragit till problemrepresentationer som visar att de flesta 

iblandade aktörer i etableringsuppdraget har behov av mer resurser och jag kommer därför 
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presentera några perspektiv av detta nedan och arbetar mig i logisk ordning utifrån en 

asylsökandes
4
 väg till etablering på arbetsmarknaden. 

Antalet asylsökande har ökat snabbt den senaste tiden, vilket enligt granskningen resulterat i 

att Migrationsverkets handläggningstider av asylärenden har ökat och asylsökande därmed 

vistas i mottagningssystemet under allt längre tid. Samtidigt gör bristen på kommunplatser att 

allt fler personer med beviljade uppehållstillstånd "fastnar" i systemet under lång tid i väntan 

på kommunplacering. Under tiden i mottagningssystemet har personerna inte rätt att påbörja 

sin etablering (oavsett om de fått uppehållstillstånd) och etableringsförberedande insatser 

lyser enligt Riksrevisionen på många asylboenden med sin frånvaro. Migrationsverket har, i 

en omfördelning av resurser försökt minska handläggningstiderna genom att skära ned på 

etableringsförberedande insatser, vilket försenar etableringen av de nyanlända i fråga (RIR 

2015:17, s. 48-49)  

När sedan väl en nyanländ kommunplaceras och skrivs in i etableringen hos 

Arbetsförmedlingen aktualiseras resursbristen även där.  

"Under senare tid har det... också rapporterats i massmedia om fall där nyanlända fått vänta 

i månader på sin etableringsplan. Enligt en arbetsförmedlingschef är det inte ovanligt att 

handläggare har 180 ärenden inom etableringsuppdraget, trots att det från början var tänkt 

att man skulle ha runt 40".  

Handläggarna upplever en tidsbrist som gör att syftet med etableringsinsatserna inte uppfylls. 

Det som skulle vara individanpassade planer för etablering blir till mer generella 

etableringsplaner som inte ofta inte matchas med individens kvalitéer och kompetens, allt för 

att planen ska upprättas så snabbt som möjligt. 

"Enligt Arbetsförmedlingen är anledningen till att ledtiderna inte ökat ytterligare troligtvis 

att handläggarna prioriterar att leva upp till rättighetslagstiftningen och att de därmed fattar 

beslut om etableringsplan inom den tid som den nyanlända har rätt till. Konsekvenserna kan 

emellertid bli att den individuella kartläggningen och långsiktiga planeringen håller lägre 

kvalitet" (RIR 2015:17, s. 104). 

Granskningen har också visat att handläggarnas val av insatser ofta har ekonomiska motiv:  

                                                 
4
 Asylsökande är personer som ansökt om uppehållstillstånd hos Migrationsverket (att få stanna i Sverige och 

påbörja sin etablering) och som väntar på att få svar på sin asylansökan. De vistas under denna tid i 

"mottagningssystemet" (Migrationsverket, 2015).  
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"Slutgranskningen och tidigare genomförda intervjuer med företrädare för 

arbetsförmedlingskontor och kommuner indikerar att anledningen till att så många får en 

förberedande utbildning som insats i sin etableringsplan är att denna insats generellt sett är 

betydligt billigare att erbjuda än till exempel en arbetsmarknadsutbildning".  

Kostnadsbegränsning tycks således gå före effektivitet, eftersom arbetsmarknadsutbildning 

och likande arbetsmarknadsrelaterade insatser visat sig effektiva för etableringen. 

Förberedande insatser, särskilt SFI (svenska för invandrare) är också enligt Riksrevisionens 

mening i låg utsträckning målgruppsanpassade (t.ex. analfabetinriktning och akademiker 

inriktad) trots att målgruppsinriktning bevisligen underlättar etableringsprocessen, vilket även 

det har ekonomiska skäl (RIR 2015:17, s. 106-107). Mycket tyder alltså på att 

arbetsförmedlingens resursanvändning motverkar syftet om effektiv etablering. Det tycks vara 

viktigare att hålla nere kostnaderna för stunden än att uppnå effektiv etablering på längre sikt.  

Det finns dock enligt granskningen ytterligare en förklaring till arbetsförmedlares val av 

insatser. Samtidigt som Arbetsförmedlingen är i behov av ytterligare resurser var det drygt 1 

miljard kronor av tilldelade medel för program och insatser under 2013 och 2014 som inte 

användes. Förklaringen till detta kan vara att myndigheten samtidigt fått mindre medel till att 

anställa personal, vilket gör att arbetsförmedlarna helt enkelt inte hinner med att ta fram 

individanpassade, relevanta programinsatser för alla utan faller tillbaka på mindre kostsamma 

redan existerande insatser (RIR 2015:17, s. 80-81).  

3.1.3 Myndigheternas arbete är inte effektivt 

Det finns problemrepresentationer i materialet som antyder att myndigheternas arbete inom 

ramen för etableringsuppdraget inte är tillräckligt effektivt. Dessa representationer handlar 

främst om regeringens övergripande ansvar, Arbetsförmedlingens arbete, att myndigheter inte 

har tillräckligt effektiva uppdrag samt att det finns tydliga samverkansproblem myndigheter 

emellan.  

Riksrevisionen konstaterar övergripande följande:  

"Regeringen bör i ökad utsträckning ta ett nationellt ansvar för landets flyktingmottagande. 

Möjligheterna till sysselsättning bör därvid vara en viktig utgångspunkt. Regeringen bör se 

över såväl ansvar som former för hur asylsökande och nyanlända får hjälp med att ordna sitt 

boende" (RIR 2015:17, s. 139).  

Att regeringen bör ta ett större övergripande ansvar är något som framträder flertalet gånger i 

materialet och jag antar därmed att ett problem i etableringsuppdraget är just att 
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myndigheternas arbete försvåras av att regeringen inte tar ett tillräckligt ansvar för att se över 

hur integrationspolitiken fungerar i praktiken.  

Granskningen lyfter också, trots att regeringen bör ta ett större nationellt ansvar följande:  

"I enlighet med detta synsätt ligger inte lösningen i en mer detaljerad styrning av 

myndigheterna. I stället krävs en styrning som ger myndigheterna möjlighet att i ökad 

utsträckning hitta lösningar på lokal nivå. Enligt Riksrevisionens mening innebär detta dock 

inte att den grundläggande ansvarsfördelning som infördes genom etableringsreformen 

behöver ändras. Utvecklingsarbetet bör snarare inriktas mot ett fortsatt reformarbete och 

justeringar som exempelvis underlättar för och stimulerar Arbetsförmedlingen till att agera 

mer utåtriktat och med fokus på att hitta lösningar som är bäst för den nyanlända" (RIR 

2015:17, s. 138).  

Det verkar därmed vara så att regeringen styr myndigheterna så pass detaljerat att det 

försvårar för dem att arbeta effektivt och omvärldsorienterat utifrån de förutsättningar som 

råder i det geografiska ansvarsområdet. 

Som "regeringens förlängda arm" (Lansstyrelsen.se) har Länsstyrelserna en viktig roll i att 

genomföra regeringens beslut inom olika områden. Inom integration innebär Länsstyrelsens 

uppdrag att förhandla fram överenskommelser med kommunerna för att säkerställa deras 

kapacitet för mottagande av de 15 procent av alla nyanlända som vill ha hjälp med bosättning. 

Denna grupp är de personer det är möjligt att planera kring och att matcha mot 

arbetsmarknadsläget i kommunerna. Resterande 85 procent som bosätter sig själva går inte att 

påverka inom ramen för dagens system. Planeringen för bosättningen av dessa nyanlända 

involverar tre olika myndigheter samt kommunerna, trots att endast en liten andel av alla 

nyanlända omfattas.  

Systemet har enligt Riksrevisionen svaga styreffekter vad gäller att underlätta för personernas 

etablering genom placering i rätt kommun, eftersom det endast är möjligt att anvisa och 

matcha 15 procent till boende i en kommun. Det förekommer också att personer som erbjuds 

boende i en kommun tackar nej och faller ur systemet (RIR 2015:17, s. 53-54).  

Riksrevisionen menar också att engagemanget för frågorna på Länsstyrelsen till stor del är 

personberoende, vilket påverkar i hur stor utsträckning Länsstyrelserna tar sitt tilldelade 

ansvar för att stimulera samverkan mellan kommuner och myndigheter kring uppdraget (RIR 

2015:17, s. 132). Länsstyrelserna har också ett samordningsuppdrag kring SFI-

undervisningen, där det enligt granskningen under den senaste tiden aktualiserats ett behov av 
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bättre målgruppsanpassning. Det tycks dock vara få Länsstyrelser som arbetar aktivt med att 

utveckla detta (RIR 2015:17, s. 141).  

Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret för att nyanlända ska erbjudas insatser som 

underlättar varje enskild persons etablering på arbetsmarknaden och har därmed en stödjande 

roll gentemot de aktörer som berörs av etableringsuppdraget (RIR 2015:17, s. 75). Problemen 

inom ramen för etableringen representeras delvis som ett problem gällande 

Arbetsförmedlingens arbete. De rekommendationer revisionen har för myndigheten är att: 

"Arbetsförmedlingen bör göra en översyn av de samlade åtgärder och insatser som erbjuds 

nyanlända inom etableringsuppdraget. Syftet med översynen bör vara att skapa ett mer 

individanpassat och kvalitativt serviceutbud som bättre förmår tillvarata och utveckla 

nyanländas kompetens och rusta för en senare arbetsmarknadsetablering" (RIR 2015:17, s. 

140-141).  

Det som ligger till grund för rekommendationerna är enligt Riksrevisionen dels myndighetens 

svårigheter att arbeta utifrån lokala förutsättningar. Arbetsförmedlingens organisation 

framställs som centraliserad, detaljstyrd och komplicerad (både för externa aktörer och 

arbetsförmedlarna själva), vilket gör det svårt att arbeta effektivt utifrån lokala förutsättningar. 

Områdeschefer, enhetschefer och enskilda handläggare har också ett begränsat 

handlingsutrymme och mandat i styrningen (RIR 2015:17, s. 79-80).  

Riksrevisionen menar också att: 

"Arbetsförmedlingen behöver utveckla ett mer strukturerat och systematiskt arbetssätt och 

arbeta mer proaktivt och uppsökande för att hjälpa lokala arbetsgivare att hitta rätt 

kompetens och samtidigt matcha nyanlända mot praktikplatser och lediga jobb" (RIR 

2015:17, s. 135). 

I dagsläget är en god samverkan mellan myndigheten och arbetsgivare enligt granskningen 

nämligen ofta är personberoende. Många arbetsförmedlare saknar också en mer specifik 

branschkunskap, vilket gjort att flera arbetsgivare avstår från att anmäla lediga arbeten till 

Arbetsförmedlingen. Utöver detta lyfts också arbetsförmedlingens kartläggningar av 

nyanländas yrkes- och utbildningsbakgrund som otillräcklig (RIR 2015:17, s. 95-98).  

Detta indikerar att trots att matchningen mellan individ och arbete är en stor del av 

myndighetens uppdrag fungerar det enligt representationen i materialet inte på ett 

tillfredsställande sätt. Varken myndighetens organisation eller arbetssätt framställs vara 
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anpassat för ett effektivt agerande inom ramen för sitt uppdrag. Utöver det framställs enskilda 

handläggare som inkapabla att arbeta branschinriktat med matchningen av individ och arbete.  

Samtidigt som myndigheternas enskilda uppdrag och arbetssätt problematiseras finns också 

problematiseringar i materialet kring ett samverkansproblem som framställs försvåra 

etableringen. Länsstyrelserna ska enligt uppdrag vara pådrivande i att utveckla samverkan 

mellan aktörer inom etableringsuppdraget, och utöver problemet som redan lyfts, att 

engagemanget tycks variera på olika Länsstyrelser, gör enligt revisionen tids- och 

resursbristen på andra myndigheter ofta att viktiga samverkansaktörer inte finns 

representerade i de samverkansforum som faktiskt finns. De företrädare som har möjlighet att 

medverka har oftast inte heller det mandat som behövs för att ingå i överenskommelser, vilket 

gör att Riksrevisionen menar att samverkan är ineffektiv (RIR 2015:17, s. 90). Riksrevisionen 

lyfter konkret att bristande samverkan har försvårande effekter för nyanländas möjligheter till 

etablering (RIR 2015:17, s. 118)  

 

3.2 Subjektspositioner i relation till etableringsinsatserna 

3.2.1 Lägre utbildningsnivåer hos nyanlända 

Nyanlända med låga utbildningsnivåer står enligt revisionen inför särskilda svårigheter vad 

gäller etablering. Att etableringsinsatserna de senaste åren haft sämre effekt än tidigare menar 

Riksrevisionen delvis kan förklaras genom att många utav de som kommit till Sverige är 

lågutbildade (RIR 2015:17, s. 32) Granskningen lyfter även att det saknas effektiva insatser, i 

form av utbildningsvägar för lågutbildade generellt i Sverige.  

Arbetsförmedlingen disponerar i nuläget inte heller särskilda åtgärder för lågutbildade, då det 

handlar om en mer övergripande problematik.  

"I sin prognos för arbetsmarknaden 2014–2016 betonar myndigheten återigen att det för 

korttidsutbildade inte finns verktyg inom arbetsmarknadspolitiken. För denna grupp, som 

enligt Arbetsförmedlingen kan betraktas som icke matchningsbar, krävs en helt ny väg mot 

ett arbete via det reguljära utbildningsväsendet. Alternativet som Arbetsförmedlingen 

beskriver för dessa personer är en 'rundgång inom arbetsförmedlingssystemet där 

myndigheten administrerar arbetslösa snarare än matchar dem mot lediga jobb'” (RIR 

2015:17, s. 116). 

Trots att målet med etableringsinsatserna är att ge alla lika möjligheter till integration (RIR 

2015:17, s. 21) konstruerar denna problemrepresentation vissa nyanländas låga 
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utbildningsnivåer som ett problemet i sammanhanget. Representationen producerar en tydlig 

bild av subjekten, de lågutbildade nyanlända, som "icke matchningsbara". Deras möjligheter 

till etablering, till att få ett arbete döms ut av Arbetsförmedlingen och det är deras 

utbildningsnivåer som är problemet som måste lösas.  

Samtidigt lyfter Riksrevisionen följande:  

"För lågutbildade som av olika orsaker inte kan eller vill studera måste naturligtvis arbete 

så fort som möjligt vara ett alternativ. Problemet är att antalet mindre kvalificerade jobb har 

minskat kraftigt under senare år " (RIR 2015:17, s. 127)  

Den sammanfattande rekommendationen senare i materialet anger detta till trots att det är upp 

till regeringen att finna åtgärder som kan förändra lågutbildade till att bli utbildade:  

"Regeringen bör aktivt verka för att öka de nyanländas deltagande i den reguljära 

vuxenutbildningen. Därtill bör regeringen genomföra åtgärder som bidrar till att 

arbetssökande med kort utbildning i jobb- och utvecklingsgarantin fullgör grundskole- och 

gymnasieutbildning inom ramen för kommunal vuxenutbildning" (RIR 2015:17, s. 139).  

Att som lågutbildad klara SFI och komvux inom ramen för de två år som etableringstiden 

pågår, och personen får etableringsersättning, framställs vara nästintill omöjligt. Detta gör att 

personen i så fall kommer behöva söka studiemedel (läs studielån) från CSN (Centrala 

Studiestöds Nämnden) för att finansiera studierna på komvux, vilket nyanlända i lägre 

utsträckning är beredda att välja framför att ingå i andra statligt finansierade insatser (RIR 

2015:17, s. 116-117). 

I kontrast till de lågutbildade i systemet ställs de högutbildade, som i viss utsträckning har 

möjlighet att få sina utbildningar bedömda och kompletterade, något som tycks betyda långa 

handläggningstider, men som framställs som prioriterat, inte minst eftersom det är möjligt att 

göra stora ekonomiska vinster i längden på att få nyanlända akademiker i arbete tidigare (RIR 

2015:17, s. 120). Validering av yrkeskunskaper lyfts också som särskilt framgångsrikt ur 

etableringssynpunkt, men som Riksrevisionen lyfter är ledtiderna långa och...  

"[d]et är därför angeläget att de myndigheter som har i uppdrag att bedöma nyanländas 

kompetens får det stöd och de resurser som är nödvändiga för att kunna korta ledtiderna och 

att de inom ramen för sina respektive uppdrag prioriterar detta" (RIR 2015:17, s. 133).  



34 

 

Citatet kan tänkas producera en subjektsposition där akademikerna, de utbildade, anses 

prioriterade att etablera, av ekonomiska skäl. Det är helt enkelt dessa nyanlända det är möjligt 

att göra ekonomiska vinster på: 

"I ett räkneexempel har Riksrevisionen visat att om de drygt 700 akademiker med utländsk 

utbildning som ingick i granskningen skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden inom 

sitt yrke en månad tidigare skulle den samhällsekonomiska vinsten, det vill säga värdet av 

produktionstillskottet, bli cirka 40 miljoner kronor. Detta visar att även små förkortningar 

av de sökandes arbetslöshetstider ger betydande ekonomiska vinster. Även en enda dags 

tidsförkortning skulle ge en skattad vinst på cirka 2 miljoner kronor och den 

offentligfinansiella vinsten vid en månads arbetslöshetstidsförkortning skulle bli cirka 30 

miljoner kronor" (RIR 2015:17, s. 120). 

Ovanstående producerar maktrelationer och delar upp nyanlända i olika kategorier. De 

lågutbildade nyanlända ställs som ansvariga för sina misslyckanden (Bacchi 2000, s.46) och 

det finns för dem inga insatser som är effektiva för etableringen, samtidigt som det för 

högutbildade finns snabba vägar till etablering, som också bör tillföras extra resurser och 

prioritet. Det tycks således vara de högutbildade som är värda att satsa på. Revisionens 

rekommendation i slutet av sin granskningar visar tydligt att det är de lågutbildade själva som 

ska förändras genom att utbilda sig, snarare än att systemet, (i form av etableringsinsatser 

eller arbetsmarknaden generellt) som inte klarar av att ge dessa individer möjligheter till 

etablering, ställs som ansvarigt. Det är den producerade sanningen om lågutbildade nyanlända 

som icke matchningsbara, utdömda, som uppnår "sanningsstatus" (Bacchi 2009, s. 35) och 

därmed präglas styrningen också av denna uppfattning, samtidigt som extra resurser ska ges 

insatser som underlättar för de högutbildade att bli etablerade, eftersom det är en snabbare 

etablering av dessa som ger de stora ekonomiska vinsterna.  

Att vara "matchningsbar" eller "icke matchningsbar" blir nyckelorden i representationen och 

motsatser där den ena sidan - att vara "matchningsbar" - värderas högre, inte minst ur 

samhällsekonomisk synvinkel. Det blir också möjligt att kategorisera människor, att ordna 

dem, utifrån vem som är matchningsbar och inte beroende på personens utbildningsbakgrund 

(Bacchi 2009, s. 7-9). Det är "icke matchningsbarheten" - individen - som är problemet och 

styrningen ska därmed möjliggöra för individen att  bli "matchningsbar", snarare än att 

problemet är offentligt och kräver kollektiva lösningar (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 

22).    
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Representationen återknyter även till den ekonomiska subjektspositionen som nämnts 

tidigare. Nyanlända med låg utbildning väljer enligt Riksrevisionens granskning ofta statligt 

finansierade insatser för arbetslösa framför komvux och studielån, trots att det senare 

framställs vara mer långsiktigt fördelaktigt ur etableringssynpunkt. Huruvida detta har att göra 

med en rädsla för skuldsatthet eller att de är omotiverade och utnyttjar systemet för att de vill 

åt pengarna mer än etableringen tar inte bort det faktum att subjektifieringen i 

problemrepresentationen handlar om att nyanlända hellre vill leva på statlig finansiering än att 

ta ansvar för sin egen försörjning.  

Att studera vilka effekter som en problemrepresentation producerar, enligt WPR metodologi, 

kan som nämnts innebära att studera vilka som är vinnarna och förlorarna i en viss 

representation (Bacchi 2009, s. 15). Effekten av att problemet representeras på ett sätt som 

ställer individerna själva som ansvariga för misslyckanden och ansvariga för att förändras, 

indikerar att det är de lågutbildade som blir förlorarna i sammanhanget. Etableringsinsatserna 

blir trots mål om allas lika rättigheter (RIR 2015:17, s. 21) otillräckliga för att fånga upp 

denna grupp av individer och effekten blir ett indirekt maktutövande och en 

styrningsmentalitet som menar att det är upp till individerna själva att styra sig mot det 

önskvärda, mot normen om hur diskursen säger att nyanlända bör vara - "matchningsbara" 

och motiverade (Bacchi 2009, s. 25-29). För lågutbildade nyanlända är vägen till normen lång 

och problematisk, inte minst eftersom välanpassade insatser skriker med sin frånvaro, 

samtidigt som vägen till etablering för högutbildade, som redan är relativt utvecklad och 

effektiv, framställs som prioriterad att förkorta ytterligare. 

Genom denna problemrepresentation är det tydligt vad som inte problematiseras ytterligare - 

arbetsmarknaden. Riksrevisionen nämner att antalet mindre kvalificerade jobb har minskat de 

senaste åren (RIR 2015:17, s. 127) och att utbildningskraven för många yrken är höga, vilket 

är negativt för dagens flyktinginvandrare som ofta inte har tillräcklig utbildning (RIR 

2015:17, s. 42). Arbetsförmedlingen styrker detta och rapporterar om en situation där 

efterfrågan på arbetskraft är, och kommer fortsätta vara, fördelaktig för personer med lägst 

gymnasial utbildning, samtidigt som antalet inskrivna med lägre utbildning ökar 

(Arbetsförmedlingen 2015, s. 7).  

Problematiseringen går inte längre än så. Trots ett växande antal lågutbildade inskrivna på 

Arbetsförmedlingen anses problemet inte vara offentligt, i behov av en samhällelig lösning, 

tvärtom antyder problemrepresentationerna att det är de lågutbildade själva som är problemet 
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som ska förändras för att passa in i arbetsmarknaden högre krav (Winther Jorgensen & 

Phillips 2000, s. 22).  

3.2.2 Nyanlända kvinnors etablering  

Jämförelser mellan män och kvinnor påvisar sämre etableringsresultat för utrikes födda 

kvinnor, (RIR 2015:17, s. 32) vilket gör att potentialen för att stärka arbetskraftsutbudet till 

stor del består i att få in fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden (RIR 2015:17, s. 30). 

Riksrevisionens rekommendation för det fortsatta arbetet är följande: 

"Arbetsförmedlingen bör aktivt verka för att öka utrikes födda kvinnors deltagande i 

arbetsmarknadsrelaterade insatser utifrån arbetsmarknadens behov" (RIR 2015:17, s. 140).  

Materialet visar att kvinnors deltagande i etableringen generellt är lägre än männens och att 

detta i andra studier och myndighetspublikationer har visat sig ha olika anledningar, t.ex. 

hälsa, familjesituationen, utbildnings- och yrkesbakgrund, föräldraförsäkringens utformning 

och tillgång till barnomsorg, samt diskriminering på arbetsmarknaden. Det är dock ingen av 

ovanstående orsaker som problematiseras i någon vidare bemärkelse, utan fokus för 

problemet är Arbetsförmedlingens agerande i frågan. Myndigheten har nämligen själv 

konstaterat att kvinnor erbjuds andra insatser än män: 

"Myndighetens analyser av etableringsperioden visar att kvinnor i lägre utsträckning än 

män deltar i arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Dessutom är det mindre vanligt 

att kvinnor har arbete i form av instegs- eller nystartsjobb. I granskningen av instegsjobb 

konstaterade Riksrevisionen att en man nästan har dubbelt så hög sannolikhet som en 

kvinna att få ett instegsjobb. Detta tyder på en betydande potential för fler kvinnor att ta del 

av instegsjobben". 

Etableringsreformens intention var att kvinnor och män skulle ges lika möjligheter till 

etablering, genom att erbjudas likvärdiga, individanpassade insatser. Även fast projekt (b.la. 

Entre Q, se sid 113) påvisat att det är möjligt att effektivisera etableringen för kvinnor, bland 

annat genom att myndigheter samverkar i högre utsträckning, har skillnader mellan könen 

bestått  (RIR 2015:17, s. 111-113).  

"Kvinnor deltar i mindre utsträckning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De får dessutom 

generellt sett i högre omfattning än män ta del av insatser som bedöms som mindre 

relevanta för arbetsmarknadens behov. På sikt riskerar sysselsättningsgapet mellan utrikes 

och inrikes födda kvinnor att öka ännu mer. Enligt Riksrevisionens mening har dock varken 

regeringen eller Arbetsförmedlingen haft någon systematisk ansats i sitt arbete för att öka 
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de utrikes födda kvinnornas deltagande i arbetsmarknadsinsatser och arbetslivet " (RIR 

2015:17, s. 136) 

Ovanstående problemrepresentation av myndigheternas arbete inom ramen för 

etableringsuppdraget producerar en viss subjektsposition för nyanlända kvinnor och är 

därmed också ett uttryck för makt, i vilken kvinnorna själva görs ansvariga för sina 

misslyckanden (Bacchi 2000, s. 46). Det finns inga lösningar idag som antyder att problemet  

är ett offentligt problem som ska lösas genom särskilda insatser, trots att det är hos kvinnorna 

möjligheterna till ett generellt ökat arbetskraftsutbud i Sverige ligger (Winther Jorgensen & 

Phillips 2000, s. 22).  

I Riksrevisionens rekommendation till regeringen och Arbetsförmedlingen antyder de att 

problemet kräver kollektiva lösningar  i form av att kvinnorna ska erbjudas samma insatser 

som män (RIR 2015:17, s. 140). I dagsläget antyder dock insatsernas utformning att det är 

kvinnorna själva som är problemet och det är denna kunskap och "sanning" som utformat 

etableringsinsatserna, vilket gjort att politiken också styrts därefter.  

Även om inga konkreta svar finns är det motiverat att fundera över vilken uppfattning om den 

nyanlände kvinnan som styr enskilda arbetsförmedlares arbete med att erbjuda 

etableringsinsatser. Uppfattas kvinnan av handläggare på Arbetsförmedlingen generellt som 

omotiverad och ovillig att etablera sig och därmed inte lika viktig att lägga resurser på? Eller 

är det istället så att Arbetsförmedlingens insatser begränsas av en diskriminering mot 

nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden, så att det är arbetsgivarnas uppfattning om kvinnorna  

som förhindrar praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser för kvinnorna? Oavsett vem som är 

ansvarig finns en viss diskriminering av nyanlända kvinnor med i sammanhanget, vilket 

ställer kvinnorna i en roll som indikerar att det är det faktum att de är nyanlända kvinnor som 

är problemet. 

I och med att etableringsreformens syfte var att erbjuda män och kvinnor likvärdiga insatser 

blir den lösning som Riksrevisionen presenterar just att falla tillbaka på detta syfte, snarare än 

att utveckla särskilda insatser, eller i övrigt rikta särskild uppmärksamhet för hur arbetet för 

bättre etablering av nyanlända kvinnor kan stärkas. Det finns exempelvis ingenting i 

lösningen som säger att samverkan mellan myndigheter bör stärkas för att lösa problemet, 

trots att projekt inom området har framställt just samverkan som framgångsrikt för nyanlända 

kvinnor. Diskursen sätter ramarna för vad som är möjligt att säga i detta sammanhang (Bacchi 

2009, s. 35). Det är möjligt att säga att lösningen är att erbjuda kvinnor och män samma 
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insatser, eftersom det var det som var etableringsreformens syfte och det är på motsatt sätt 

inte möjligt att påstå att särskilda insatser, eller ett förändrat arbetssätt i relation till kvinnorna 

bör utvecklas, eftersom likvärdigheterna i insatserna är vad som styr. 

För att knyta ihop denna diskussion med föregående kring lågutbildade nyanlända kan det 

även här tänkas att det är kvinnorna som är förlorarna i hur problemet representeras, vilket 

även då antyder att männen är vinnarna (Bacchi 2009, s. 15). De diskursiva effekterna gör att 

särskilda insatser för kvinnorna är otänkbara och kvinnorna, likaväl som lågutbildade 

nyanlända själva framställs som ansvariga för etableringens misslyckanden, eftersom det inte 

finns någon "systematisk ansats i... [myndigheternas] arbete för att öka de utrikes födda 

kvinnornas deltagande i arbetsmarknadsinsatser och arbetslivet" (RIR 2015:17, s. 136) 

3.3 Summering 

Denna avslutande del av analysen knyter ihop antaganden och förutsättningar för 

problemrepresentationerna som presenteras genom en diskussion kring betydelsen av att vara 

"etablerad" enligt integrationspolitikens syfte, vilket relateras till studiens teoretiska 

utgångspunkter. Jag syftar alltså i denna del till att påvisa vilka generella antaganden som 

ligger till grund för problemrepresentationerna som lyfts och vilka effekter de producerar. Jag 

kommer också i den sista delen diskutera kring vad som lämnats oproblematiserat och lyfta 

andra möjliga sätt att förstå problemet med nyanländas svårigheter att etablera sig på svensk 

arbetsmarknad.   

3.3.1 Att vara etablerad 

Den uttryckta allmänna inställningen tycks vara att nyanlända är en resurs som bör tillvaratas 

(RIR 2015:17, s. 21). För att nå etablering ska därför alla etableringsinsatser för nyanlända 

vara "...individuellt anpassade och motsvara individens kompetens och behov". 

Utgångspunkten i valet av insatser ska vara en kartläggning av den nyanländas 

utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningsbehov. 

"Vidare har regeringen framhållit att nyanlända bör ges goda möjligheter att lära sig 

svenska,  komplettera tidigare utbildning och på annat  sätt förbättra sin kompetens. 

Validering och komplettering av tidigare arbetslivserfarenhet och yrkeskunnande är viktiga 

insatser för att individanpassningen ska uppnås" (RIR 2015:17, s. 103). 

Mycket tyder på att nyanlända är en resurs som måste tillvaratas, samtidigt som hela 

granskningen understryker att en förutsättning för detta är att nyanlända är etablerade. 

Insatserna för nyanländas etablering finns därmed i syftet att göra nyanlända etablerade, att 
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genom att de själva förändras göra dem till en del av svensk arbetsmarknad. Jag skulle på vilja 

påstå att en nyanländ betraktas som en resurs först när han eller hon är etablerad - så när är en 

nyanländ person egentligen etablerad?   

För att besvara frågan blir det viktigt att återigen reflektera över de grundläggande 

antagandena. Det som gör att det är möjligt att representera problemet med nyanländas 

bristande etablering på det sätt som gjorts i materialet (och min analys) är antaganden om vem 

som är etablerad, vilket mening som ligger i begreppet (Bacchi 2009, s. 3-7). Riksrevisionen 

definierar begreppet utifrån etableringsreformen och menar att... "etablerad är den som har ett 

stadigvarande arbete eller bedriver studiemedelberättigade högre studier (RIR 2015:17, s. 23).  

Det är en rättighet och inte en skyldighet att ingå i etableringen och nyanlända väntas vilja 

delta om de ekonomiska incitamenten är tillräckliga (RIR 2015:17, s. 20). 

Etableringspolitiken bygger därmed på en styrningsmentalitet som kan förklaras genom 

Foucaults governmentalityteori, och som går ut på att styra nyanlända till att styra sig själva 

mot det önskvärda (Bacchi 2009, s. 25-29). I Riksrevisionens granskning (RIR 2015:17, s. 20) 

lyfts till exempel att... "[e]tt viktigt syfte med dessa insatser är att underlätta och påskynda den 

nyanländas arbetsmarknadsetablering...". Det handlar således om att underlätta och påskynda, 

att styra för att underlätta den nyanländes styrning av sig själv, vilket i praktiken tycks handla 

om att skapa rätt ekonomiska incitament för den nyanlände:  

"I Sverige är det den ekonomiska ersättningen i sig som ska fungera som incitament för ett 

aktivt deltagande i etableringsinsatser. Intentionen är att etableringsersättningen ska vara 

högre än riksnormen för försörjningsstöd"  (RIR 2015:17, s. 36). 

Ovanstående citat skapar, vilket påvisats tidigare i analysen, effekter i form av en särskild 

subjektsposition, där den nyanlände tillskrivs karaktären av ett i grunden omotiverat, 

ekonomiskt subjekt, som endast kommer lägga möda på att etablera sig om rätt ekonomiska 

"morötter" finns. Nyanlända framställs som att de alltid väljer det mest ekonomiskt 

fördelaktiga, oavsett om det finns en lösning som har bättre långsiktiga effekter för 

etableringen. För att nyanlända ska välja att ingå i etableringen framför försörjningsstöd och 

arbetslöshet måste etableringsersättningen därför vara högre än försörjningsstödet. Nyanlända 

anses därmed i grunden vara omotiverade att etablera sig, vilket hela etableringspolitikens 

utformning som en incitamentsstruktur tyder på. Det är därmed tydligt att det är uppfattningen 

om hur nyanlända är, vilka karaktäristiska de har, som styrt hur etableringspolitiken 

utformats.  
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Diskursteorin ställer sig som nämnts kritisk till subjektspositioner av detta slag och menar att 

den sociala världen inte kan ses som given på förhand, vilket innebär en särskild kritik mot 

påståenden om att människor skulle ha inre "essenser" - egenskaper som är givna på förhand 

(Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 12). Vidare menar Foucault att vem vi är och hur vi 

ser på oss själva är ett resultat av maktens verkningar (Bacchi 2009, s. 37-38) och makt 

framkallas då kunskap produceras socialt - av människor (Börjesson & Palmblad 2007, s. 48). 

Detta betyder att ovanstående problemrepresentation och subjektsposition blir viktig att lyfta 

ur diskursanalytisk synvinkel då den antyder att nyanlända har egenskaper som är givna på 

förhand, att det automatiskt är så att en person som är nyanländ också är omotiverad och ute 

efter pengar i första hand.  

Governmentalityteorins perspektiv om hur diskurser producerar kunskaper om hur 

befolkningen bör vara och hur dessa uppnår "sanningsstatus" och därmed utgör medel för 

maktutövande och indirekt styrning blir viktigt för att förstå ovanstående resonemang 

teoretiskt (Nilsson 2008, s. 179-180). Denna teoretiska utgångspunkt betyder i detta specifika 

fall att normen är att bli etablerad och sysselsatt, vilket också är vad etableringsinsatsernas 

utformning styr nyanlända till att styra sig själva mot. Det är sysselsättning som är det 

eftersträvansvärda och genom självstyre, genom att underkasta sig makten och styrformerna, 

ges nyanlända möjligheten att styra sina handlingar mot normen för att inte betraktas som 

avvikande (Börjesson & Palmblad 2007, s. 128-129).  

Denna typ av styrningspraktik ger upphov till vad Foucault kallar "dividing practices" - att 

grupper ställs emot varandra (Bacchi 2009, s. 29). Att en person är etablerad innebär alltså 

personen är sysselsatt, antingen genom studier eller genom arbete, vilket också betyder att en 

person kan vara det motsatta - arbetslös. Sysselsatt och arbetslös är ömsesidigt exkluderande 

kategorier, vilket betyder att det är möjligt att ordna individer utifrån vilken kategori de tillhör 

- arbetslösa och sysselsatta ställs i relation till varandra.  

Det går att anta utifrån materialet och genom governmentalityteorins bidrag om hur kunskap 

styr vilka vi ska vara, att resurserna på arbetsmarknaden är de sysselsatta, vilket gör att jag 

menar att de arbetslösa ges meningen av en börda i sammanhanget. Det är diskursen som ger 

mening åt språket, vilket, tillsammans med governmentalityperspektivet, gör att jag utifrån 

materialet kan påstå att det värderas högre att vara etablerad - sysselsatt - än att vara arbetslös. 

Det är de sysselsatta som är resurserna i diskursen, vilket också antyder att ingen nyanländ är 

en resurs förrän de har etablerats (Bacchi 2009, s. 3-7).   
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Inte minst visar materialets betoning av att tillvarata de personliga resurser nyanlända 

akademiker redan har genom effektivare validering och bedömning (RIR:2015:17, s. 120) på 

att det är dessa personer, som redan står relativt nära etablering erfarenhetsmässigt, som blir 

vinnarna - de potentiella resurserna som det går att göra stora samhällsekonomiska vinster på. 

Lösningen på deras hinder för etablering är att förbättra systemet, att fånga upp dem 

effektivare genom särskilda insatser, något som går snabbt och bevisligen är effektivt (RIR 

2015:17, s. 122-123). Samtidigt lyser särskilda insatser för lågutbildade och kvinnor, som ofta 

har en längre väg till etablering, med sin frånvaro och deras misslyckanden representeras inte 

som ett offentligt problem, utan som att de själva är problemet, vilket enligt Bacchis 

teoretiska utgångspunkt, också innebär att det är personerna i sig som ska förändras för att 

kunna bli etablerade (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 22)(Bacchi 2000, s. 46).  

Jag vill understryka de diskursiva effekterna i relation till ovanstående stycke. 

Etableringsreformen kom med ett ökat egenansvar för den nyanlände (RIR:2015, s. 22), ett 

tydliggörande av att det är den nyanländes eget ansvar att etablera sig, vilket jag menar bidrar 

till en förståelse för hur problemet kan representeras som ett problem hos den nyanlände själv 

och  ställa den nyanlände själv som ansvarig för att förändras, snarare än att förändra 

insatserna som erbjuds personerna (Bacchi 2009, s. 35). 

Problemrepresentationen bidrar också till levda effekter (Bacchi 2009, s. 17). Det är 

lågutbildade och kvinnor som framställs som svåra att etablera och som ställs emot högre 

utbildade och män. Det är också de som lever med en överhängande risk för att de 

(otillräckliga och missanpassade) insatser som erbjuds dem inte kommer vara tillräckliga för 

att de ska kunna bli etablerade och sysselsatta. De riskerar således arbetslöshet och att ställas 

emot gruppen av de som uppfyller normen i samhället, vilket Bacchi (2009, s. 29) menar inte 

kommer utan konsekvenser för deras liv.  

Governmentality handlar således om indirekt maktutövning och bidrar till en förståelse för 

vem vi är som individ, vilket också påverkar hur vi ser på oss själva (Bacchi 2009, s. 37-38). 

Det finns anledning att tro att om en nyanländ (eller vem som helst) inte uppnår den 

eftersträvansvärda normen om sysselsättning kommer detta få effekter (Bacchi 2009, s. 17). 

Fors och Brülde (2012, s. 247-248) hävdar till exempel att arbetslösa generellt är olyckligare 

än andra, mycket eftersom arbetslöshet generellt innebär sämre ekonomiska förutsättningar, 

men också för att en arbetslös person går miste om sociala sammanhang i form av en 

arbetsplats och arbetskamrater. Arbetslösa har ofta en relativt dålig självkänsla, särskilt om 
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personen ser sig själv som ansvarig för sitt misslyckande. De känner sig också i högre 

utsträckning än sysselsatta maktlösa och oroliga över sin framtid. 

3.3.2 Vad lämnades oproblematiserat? 

För Bacchi (2009, s. 12-14) är det viktigt att i den kritiska analysen inse att 

problemrepresentationerna begränsar sättet att förstå problemet. Jag har redan inom ramen för 

de problemrepresentationer som lyfts berört några utav dessa begränsningar.  

Det handlade dels om att en god inställning för mottagande av nyanlända i landets kommuner 

är avgörande för etableringspolitikens utfall i och med att nyanlända inte  får påbörja sin 

etablering innan de kommunplacerats (RIR 2015:17, s. 51). Problemet subjektifieras i form av 

att kommunerna framställs som ovilliga till ansvar, och anledningen representeras vara bristen 

på bostäder och ekonomiska mottagningsmöjligheter i kommunerna. Jag menar dock att 

diskursen gör det omöjligt att presentera problemet på ett annat sätt (Bacchi 2009, s. 35), 

vilket gör att en enligt mig, möjlig problematisering utelämnas - nämligen det politiska läget i 

kommunerna, vilket i andra studier har visat sig påverka inställningen till mottagande i vissa 

fall (Bolin, Lidén och Nyhlén 2014, s. 337).   

Något jag visat berörs, men inte utgör någon dominerande problemrepresentation är även 

bristen på långsiktigt motiverade lösningar för en bättre etablering. Vissa myndigheters 

arbetssätt förhindrar långsiktigt goda etableringseffekter - genom att nyanlända till exempel 

erbjuds billigare insatser istället för de som leder till bästa möjliga resultat för enskildas 

etablering (RIR 2015:17, s. 106-107) Det tycks enligt mig vara så att myndigheternas arbete i 

nuläget präglas av inställningen av att försöka hålla nere kostnaderna för att klara det akuta nu 

rådande läget, istället för att inse att ökade kostnader tillfälligt kan leda till positiva effekter 

långsiktigt.  

Riksrevisionen (2015:17, s. 10) lyfter också som ett resultat av granskningen att det krävs 

insatser inom angränsande politikområden och syftar då på bostadsbyggande, 

utbildningsområdet och arbetsmarknad. Något som också nämns i granskningen är att 

regeringens satsningar inom den regionala utvecklingspolitiken inte har varit effektiv för att 

bryta utanförskapet som kommer utav att nyanlända bosätts i socioekonomiskt utsatta 

statsdelar i landets kommuner, och som försvårar etableringen. I dessa statsdelar är generellt 

sysselsättningen och gymnasiebehörigheten lägre, vilket kräver övergripande insatser från 

regeringsnivå för att lösa (RIR 2015:17, s. 70).  
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Jag menar även att en oproblematiserad arbetsmarknad är viktig att lyfta i detta sammanhang. 

Det går av materialet att antyda att höga trösklar på arbetsmarknaden är hindrande för 

nyanländas etablering, men det är ingenting som problematiseras särskilt. Arbetsmarknaden 

har den sista tiden gått mot tjänsteproduktion istället för varuproduktion, vilket gör 

språkkunskaper och utbildning allt viktigare. Samtidigt är ingångslönerna ofta höga och det 

finns en brist på lågbetalda yrken, vilket kan verka utestängande för nyanlända (RIR 2015:17, 

s. 42). Tidigare diskussioner kring subjektspositioner har samtidigt påvisat att den rådande 

inställningen är att det är individen, snarare än systemet som ska förändras. Arbetsmarknaden 

i sig representeras aldrig som något problem som kräver lösning, mer än att dess utestängande 

faktorer nämns, utan det som ska förändras är snarare de individer som inte passar in på 

arbetsmarknadens krav. 

Samtidigt medger granskningen att arbetsmarknadsdiskrimineringen av nyanlända har ökat i 

takt med att fler utomeuropeiskt födda ska etablera sig på arbetsmarknaden (RIR 2015:17, s. 

42), vilket inte heller presenteras som ett problem som bör lösas, trots att en kritisk läsning av 

materialet bidrar med insikter om att problemet är utbrett och har negativa effekter på 

nyanländas etablering. Bland annat visar intervjuer med nyanlända som fått sin 

yrkeskompetens bedömd i Sverige att arbetsgivare inte är intresserade av deras tidigare 

erfarenheter och kompetens (RIR 2015:17, s. 98).  

Enligt mig styrker detta att diskriminering av utrikes födda förekommer, vilket tidigare 

forskning också belyser. Knocke (2006, s. 41) menar exempelvis bland flera andra att 

existensen av diskriminering och rasism länge förnekats i den offentliga diskursen trots att 

offentliga publikationer gång på gång understrukit diskrimineringen som en förklarande 

faktor för nyanländas svårigheter till integration på svensk arbetsmarknad. En 

problemrepresentation som därav är fullt möjlig och motiverad i tidigare forskning är att 

hindret för nyanländas arbetsmarknadsetablering delvis är att arbetsgivare inte ger dem 

chansen att etablera sig. Arbetsgivarnas utestängande av utrikes födda representeras dock inte 

som ett problem i den utsträckningen att materialet även innehåller lösningar för problemet, 

d.v.s. att arbetsgivares inställning till utrikes födda måste förändras. 
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4. Diskussion 

Denna studie har syftat till att, genom kritisk granskning, belysa hur problemet gällande 

nyanländas etablering representeras i Riksrevisionens granskning (RIR 2015:17) Nyanländas 

etablering - är statens insatser effektiva? Ämnesvalet motiverades genom en 

uppmärksammad bristande integration och därav en större risk för social exkludering och 

utanförskap hos nyanlända invandrare, vilken påvisats ta formen av icke-sysselsättning (prop. 

2006/07:100, s. 25-26). Etableringsreformen 2010 syftade till att lösa problemet med 

bristande integration och dess resultat utvärderas i Riksrevisionens ovan nämnda granskning.  

Jag menade inledningsvis, med utgångspunkt i tidigare studier, att nyanländas svårigheter till 

etablering på arbetsmarknaden bör studeras kritiskt och vände mig därför mot Carol Bacchis 

metod för policyanalys "What's the problem represented to be?", som utgår ifrån att det har 

betydelse hur problem representeras i den politiska styrningen, inte minst eftersom det leder 

till särskilda konsekvenser för de som är föremål för den (Bacchi 2009, ix).  

Studien har syftat till att besvara två specificerade frågor:  

 Hur representeras problemet med statens insatser inom ramen för 

etableringsuppdraget? 

 Vilka subjektspositioner konstrueras i relation till de statliga etableringsinsatserna?  

Det som nu är möjligt att säga är att problematiseringar kring statens insatser inom ramen för 

etableringsuppdraget görs på olika sätt i materialet, vilket gjorde att analysen delades in i flera 

olika teman. Ett utav dem är en ovilja till mottagande i landets kommuner.  

Viljan till ansvarstagande genom mottagande av nyanlända skiljer sig mellan landets 

kommuner och ovilja framställs i materialet genom förklaringar som bostadsbrist och 

otillräckliga statliga ekonomiska ersättningar till mottagande kommuner. Representationen av 

de ekonomiska faktorerna satte kommunerna i en subjektsposition där vissa kommuner 

representeras vara villiga till ansvarstagande i flyktingfrågan, trots att de kan förlora på det 

ekonomiskt, och vissa kommuner representeras som ovilliga till ansvarstagande, trots att det 

föreligger vissa ekonomiska incitament. Vad oviljan till mottagande i vissa kommuner beror 

på kan inte ges något enhetligt svar. Bostadsbrist och ekonomiska faktorer representerades 

vara viktiga förklaringsfaktorer, men jag menade även att en problematisering av exempelvis 

det partipolitiska läget i kommunen är motiverat för en fullständig förklaring, då tidigare 

studier påvisat en större ovilja till mottagande i Moderatstyrda kommuner, samt kommuner 
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där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll (Bolin, Lindén och Nyhlén, s. 337). Att 

problemrepresentationerna i materialet ställer politiken frånvarande är tydligt i detta exempel. 

Politiska förklaringar bortses ifrån, till förmån för mer tekniska avpolitiserade 

representationer, vilket gör att en viktig aspekt går förlorad. Enligt mig är det nämligen högst 

troligt att politiska aspekter har betydelse för hur väl etableringsinsatserna fungerar, inte minst 

i de fall politiska faktorer leder till att kommuner vill ta emot färre nyanlända.   

Kommunernas ovilja för mottagande av nyanlända, oavsett anledning, har lett till en svart 

marknad med bostadsadresser som Riksrevisionen menar utnyttjas av nyanlända i syfte att ta 

del av en högre ekonomisk ersättning (RIR 2015:17, s. 52), en representation som bidrar till 

en återkommande subjektsposition där nyanlända framställs som ett i grunden omotiverat 

subjekt som i första hand är ute efter ekonomiska bidrag och inte etablering. Har nyanlända en 

chans att agera ohederligt, utnyttja systemet och vinna på det ekonomiskt, kan vi enligt dessa 

representationer anta att de kommer göra det. Denna subjektsposition är genomgående i 

materialet och stärks inte minst av att etableringsersättningens utformning har gjort den högre 

än försörjningsstödet eftersom det krävs incitament för att nyanlända ska vilja etablera sig, det 

vill säga, nyanlända kommer inte vilja etablera sig om de inte vinner på det ekonomiskt (RIR 

2015:17, s. 36).   

Ett annat tema är att antalet flyktingar vuxit och att detta i sig lett till sämre 

etableringsresultat. Inledningsvis påvisas detta leda till en subjektifiering som antyder att 

flyktingars sämre etablering beror på dem själva, men analysen övergår sedan till en 

diskussion om bristande resurser. Regeringens fördelning av resurserna, samt myndigheternas 

användning av dem antas av mig brista vad gäller långsiktigt tänkande. Mycket påvisar att 

ökade resurser inledningsvis kan leda till positiva etableringsresultat i det långa loppet. Trots 

det tycks representationen som föreligger vara att det kommer för många flyktingar och att det 

enda myndigheterna kan göra är att försöka "överleva" den akuta situation som är genom att 

hålla nere resursförbrukningen, trots att det hindrar etableringsresultaten från att förbättras. På 

så sätt fungerar det statliga arbetet i sig som hindrande för sitt eget syfte om att skapa goda 

etableringsförutsättningar.  

Det finns också problematiseringar kring myndigheternas arbete inom ramen för 

etableringsuppdraget och det framgår t.ex. att huvudaktörens, Arbetsförmedlingens 

organisation och arbetssätt till viss del inte verkar vara anpassat för ett effektivt agerande 
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inom ramen för uppdraget, samtidigt som även Länsstyrelsernas arbetssätt och roll i uppdraget 

har svaga styreffekter för utfallet av etableringsresultaten.  

En annan problematisering görs kring nyanländas lägre utbildningsnivåer, vilken sätter fokus 

på just den nyanlände som ansvarig för sin låga utbildningsnivå och därav för att förändras. 

Det finns inte verktyg inom arbetsmarknadspolitiken för denna målgrupp och 

Arbetsförmedlingen har enligt materialet kategoriserat denna grupp som "icke-

matchningsbar" (RIR 2015:17, s. 116). Rekommendationen från granskningen är att det är de 

lågutbildade som ska förändras och utbilda sig mer (RIR 2015:17, s. 139), snarare än att 

systemet som inte kan fånga upp denna grupp representeras som problemet i sammanhanget 

(Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 22).  

En sista problemrepresentation som lyfts handlar om nyanlända kvinnors etablering, vilken 

visat sig gå sämre än för männen (RIR 2015:17, s. 32). På samma sätt som för lågutbildade 

nyanlända finns inga särskilda insatser för att fånga upp denna målgrupp, även om det genom 

projekt och liknande visat sig framgångrikt med ett sådant särskilt hänsynstagande (RIR 

2015:17, s. 136). Även kvinnorna ställs som ansvariga för sina egna misslyckanden, vilket 

också antyder att det är de själva som ska förändras (Bacchi 2000, s. 46). Riksrevisionen faller 

inom den diskursiva ramen tillbaka på jämlikhetsprinciper och rekommenderar efter 

granskningen att kvinnor bör erbjudas samma insatser som män (RIR 2015:17, s. 140), men 

föreslår alltså inte att särskilda insatser bör utvecklas för att fokusera särskilt på denna 

målgrupp, trots att det är via bättre etableringsresultat för särskilt kvinnor som vi kan stärka 

Sveriges arbetskraftsutbud (RIR 2015:17, s. 30).  

Trots etableringsreformens mål om allas lika rättigheter till etablering (RIR 2015:17, s. 21) 

blir lågutbildade nyanlända och nyanlända kvinnorna förlorarna inom etableringspolitiken och 

de kommer i och med bristen på välanpassade insatser ha särskilda svårigheter att genom 

Governmentalityteorins princip kring självstyre förändras till att tillhöra normen i samhället - 

de matchningsbara (Bacchi 2009, s. 25-29). Att dessa grupper står långt ifrån etablering 

medför också potentiella levda effekter för dessa målgrupper (Bacchi 2009, s. 29), då det är 

de som mest troligen riskerar arbetslöshet, med allt vad det innebär för personlig ekonomi, 

välmående etc. I kontrast till "förlorarna" som trots behovet inte erbjuds särskilda insatser 

ställs de potentiella "vinnarna" i etableringen - de högutbildade, akademikerna, vilkas 

etablering bör underlättas genom särskild hänsyn och särskilda åtgärder från myndigheterna. 

För dem finns det åtgärder, må vara att det tar tid att få sin kompetens bedömd, men det finns 
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åtgärder som det bör satsas ytterligare på, oavsett hur mycket resurser som krävs initialt. Det 

är också en snabbare etablering av denna grupp som framställs kunna leda till stora 

samhällsekonomiska vinster genom till synes små förändringar (RIR 2015:17, s. 133). 

Andra möjliga sätt att förstå nyanländas svårigheter till etablering, som inte berörs på ett 

djupare plan i materialet, skulle kunna vara att nyanlända bosätts i socioekonomiska utsatta 

statsdelar, vilket skapar segregation och försvårar integration. Vi skulle också kunna 

problematisera och ifrågasätta arbetsmarknadens höga trösklar. Är det verkligen lämpligt att 

kompetens- och utbildningskraven på svensk arbetsmarknad är så pass höga att en stor del av 

den tillgängliga arbetskraft som faktiskt finns inte kan matchas mot tillgängliga yrken? Är det 

verkligen effektivt att nyanlända börjar betraktas som en resurs först efter att de blivit 

"etablerade", och inte direkt, i en situation där antalet nyanlända växer och resurserna 

framställs som otillräckliga för att utbilda och rusta varje enskild individ enligt 

arbetsmarknadens kompetenskrav? 

Det har också i flera studier uppmärksammats en ökad diskriminering av utrikes födda på 

arbetsmarknaden, vilken visat sig ha negativa effekter för nyanländas etablering. Bland annat 

visar Riksrevisionens intervjuer med några nyanlända att arbetsgivare inte är intresserade av 

deras tidigare erfarenheter och kunskaper (RIR 2015:17, s. 98). Att en djupare 

problematisering inte finns kring diskrimineringen uppmärksammade även Franke (2014, s. 

39-40) i sin diskursanalys av dokumenten som föranledde etableringsreformen och Langöe 

Eliasson & Uddbäck (2010, s. 27-28) reagerade i sin kandidatuppsats också på att den 

allmänna inställningen, även hos nyanlända själva, är att diskriminering inte är ett problem. 

Den generella inställningen tycks istället vara att de nyanlända själva ska förändras för att 

passa in - att de enligt governmentalityteoretiska definitioner bör styra sig själva mot den 

önskvärda normen om hur en "bra" nyanländ ska vara.  

Det tycks bevisligen ligga mycket i det som Knocke (2006, s. 41) påpekat, att existensen av 

diskriminering och rasism gång på gång förnekas i den offentliga diskursen, trots att flera har 

stadgat att det är en hindrande faktor i etableringen. Kanske är det just det som bör framställas 

som problemet - att nyanlända inte ges chansen att träda in på arbetsmarknaden på grund av 

att de inte uppfyller den normativa definitionen om hur de bör vara enligt någon socialt 

producerad sanning som styr vår svenska arbetsmarknad.   

Mitt syfte med denna studie har varit att belysa problemrepresentationer inom den valda 

granskningen av Riksrevisionen. Jag har, trots att analysen kan uppfattas som kritisk, inte haft 



48 

 

som syfte att fastställa vilka problematiseringar som är fel eller rätt, utan endast velat väcka 

tankar om rådande problematiseringar och vilka subjektspositioner som föreligger i statens 

etableringsinsatser.  

Jag har som underliggande utgångspunkt i mitt arbete, likt Bacchi, menat att vi styrs av 

problematiseringar (Bacchi 2009, s. 25) Problemrepresentationer har nu också, efter kritisk 

analys, visat sig ha indirekta, men avgörande effekter för människors liv, vilket ytterligare 

betonat vikten av att granska problem kritiskt och inte acceptera dem som givna (Bacchi 

2009, s. 32).  

Problemet må ha kunnat representeras på ett annat sätt, men vad jag velat belysa är hur 

problemet representeras i ett material, producerat av experter som granskar det faktiska arbete 

för utförs dagligen i relation till nyanlända och på så vis visa hur nyanlända påverkas av den 

politiska styrningen som rör deras liv, för jag vill återigen hävda att granskning är ett uttryck 

för makt och politisk styrning. I det "granskningssamhälle" vi lever i, i den 

"granskningsexplosion" som aktualiserats har statens roll förändrats mot en mer indirekt, 

vilket bör rikta fokus åt andra typer av arrangemang utöver statens auktoritet och traditionella 

policyreformer, inte minst eftersom experter, i form av granskarna, spelar en viktig roll i att 

utforma den politiska styrningen. Den kritiska analysen av problem går därför bortom 

makthavare i traditionell bemärkelse, till att även omfatta granskningsmakten (Bacchi 2009, s. 

ix).  

Den governanceorienterade utvecklingen har krävt ett riktat intresse för ansvarsutkrävande 

och kontroll genom intern och extern granskning (Powers 1997, s. 10-11), vilket gjort att det 

är denna inriktning min uppsats fått. Jag menar således att vi i dagens samhälle också måste 

förstå granskning för att fullt kunna förstå politisk styrning och vilka effekter den medför för 

de som är föremål för den. Makt och styre i etablerings- och integrationspolitiken 

kännetecknas av governanceorientering, med staten i vad som kan betraktas som en indirekt, 

övervakande roll och för att förstå hur styrningen fungerar rent praktiskt och med vilka 

effekter för nyanlända invandrare måste såväl politiken, som granskningen utav den, utsättas 

för kritisk granskning. Jag hoppas därmed att det är just vad min studie åstadkommit.  
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