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SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöks den politiska diskursen kring nyanländas etablering i Sverige med avseende på olika 

logiker kring integration med utgångspunkt i rättigheter och skyldigheter. I Europa har forskare identifierat 

utvecklingen som en reträtt från mångkulturalismen vilket karaktäriseras av en allt mer skyldighetsbaserad logik 

kring integration och migration genom till exempel obligatoriska språktester. I den aktuella studien undersöker jag 

hur den politiska diskursen har sett ut i Sverige efter den ökade immigrationen under 2010-talet vilket kulminerade 

2015 genom frågeställningen: Hur har den politiska diskursen förändrats mellan 2013 och 2017 med avseende på 

nyanländas rättigheter och skyldigheter i integrationsprocessen? Tre politiska partier; Socialdemokraterna, Nya 

Moderaterna och Sverigedemokraterna samt deras politiska dokument i form av partiprogram och linjer har 

undersökts genom en diskursanalys. Resultatet visar att Socialdemokraterna och Nya Moderaternas diskursiva 

positioner under den undersökta perioden har förändrats mot en något mer skyldighetsbaserad logik. Nya 

Moderaterna kan sägas representera en mer skyldighetsbaserad logik medan Socialdemokraterna intar en mer 

delad position. Sverigedemokraternas position har inte förändrats men partiet representerar en skyldighetsbaserad 

assimileringspolitik baserad på en etnisk gemenskap. I och med denna diskursiva förändring är det ifrågasatt 

huruvida den svenska politiken fortfarande kan sägas representera en utpräglad rättighetslinje.  

Nyckelord: Integration, Nyanländas etablering, Diskursanalys, Rättigheter och Skyldigheter. 
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1. INLEDNING 
 

Sverige har beskrivits som en mångkulturell förebild i Norden (Borevi, 2010b). Under senare 

decennier har dock migration- och integrationspolitiken i Sverige likt övriga länder i Europa 

utvecklats mot en riktning som kallats för en ”mångkulturalistisk reträtt” (Borevi, 2010a; 

Joppke, 2004, Koopmans et al. 2005). Hur denna utveckling ska förklaras finns det skilda 

uppfattningar om. En uppfattning är att de europeiska länderna genomgår en konvergens vilken 

innebär att migrations- och integrationspolitiken blir allt mer restriktiv. Därmed har forskare 

hävdat att förklaringsmodeller som enbart fokuserar på enskilda länders utveckling inte längre 

räcker till och måste därför kompletteras med mer generella modeller (Joppke, 2004; 2007). 

Det finns också röster som talar för att nationella förutsättningar och historiska beslut i landet 

har en större betydelse för den politiska utvecklingen (Borevi, 2010a). Utvecklingen från en 

mångkulturell politik i Europa har karaktäriserats av att allt högre krav ställs i 

integrationsprocessen, bland annat i form av språktest. Därmed har rättighetsaspekten också 

minskat. I det svenska fallet har dock politiken beskrivits som förd i en utpräglad rättighetslinje, 

vilket skulle indikera att det handlar om ett avvikande fall jämfört med övriga Europa (Borevi, 

2010a).  

Under 2010-talet har Sverige upplevt ett stort flyktingmottagande, där exempelvis antalet 

asylsökande under 2015 innebar en fördubbling jämfört med tidigare år (se figur 1). 

Omfattningen har minskat något under de senaste åren men det ställs fortfarande höga krav på 

mottagande- och etableringsuppdraget. Den svenska migrationspolitiken har blivit mer 

restriktiv i och med införda gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd. Om 

integrationspolitiken följer samma mönster skulle detta kanske innebära att den tidigare förda 

rättighetslinjen har försvagats. Som en följd av förändringen i den svenska migrationspolitiken 

är det relevant att undersöka om också integrationspolitiken har förändrats från en 

rättighetsbaserad- till en skyldighetsbaserad logik. 
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Figur 1. Asylsökande till Sverige och restriktioner i migrationspolitiken 2010-2017. Källor: 

Migrationsverket: översikter och tidsserier, asylsökande till Sverige 2000-2016 & Migrationsverket: 

Aktuell statistik, inkomna ansökningar om asyl 2017.  

Den svenska integrationspolitiken är idag starkt sammankopplad med arbetsmarknadspolitiken 

eftersom vägen till integration sägs bygga på arbete, sysselsättning och därmed möjlighet till 

egenförsörjning (Regeringsförklaringen, 2010). Idag bedöms läget på arbetsmarknaden som 

starkt med en förväntad ökad sysselsättningsgrad under 2018. Samtidigt finns det stora 

skillnader i sysselsättning mellan inrikes- och utrikes födda, oavsett utbildningsnivå 

(Arbetsförmedlingen, 2017). Innebär denna skillnad att den politiska målsättningen ”etablering 

genom arbete” har misslyckats? För denna uppsats vill jag studera hur den politiska diskursen 

har förändrats i den svenska kontexten under den aktuella tidsperioden (2013-2017), med 

utgångspunkt i den ökade immigrationen samt den diskursiva förändring vilken har identifierats 

av statsvetenskapliga forskare med hänsyn till utvecklingen i övriga Europa.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Med utgångspunkt i den diskussion som presenteras i inledningen syftar jag med denna uppsats 

till att studera hur den politiska diskursen har förändrats i takt med den ökade immigrationen 

under 2010-talet med grund i teoribildningen kring välfärdsstaters integrationsregimer och 

logiker om integration. Detta vill jag undersöka med hjälp av frågeställningen:  

- Hur har den politiska diskursen förändrats mellan 2013 och 2017 med avseende på 

nyanländas rättigheter och skyldigheter i integrationsprocessen? 

 

2.1 Avgränsningar 

På grund av utrymmets begränsningar har jag valt att avgränsa uppsatsens fokus till tre svenska 

riksdagspartier, Socialdemokraterna, Nya Moderaterna samt Sverigedemokraterna. Denna 

avgränsning bygger på att Socialdemokraterna och Nya Moderaterna utgör de två största 

riksdagspartierna samt att deras politiska ställningstaganden när det gäller integration och 

migration i viss mån har skilt sig åt (se rubrik Partipolitiska linjer). Valet att inkludera 

Sverigedemokraterna i undersökningen baserades på partiets framförda anti-immigrations linje 

vilket möjligt kan fungera som en motvikt mot de mer positiva positionerna (Sainsbury, 2012, 

s. 226). Tidsmässigt har studien avgränsats till spannet 2013-2017. Detta val motiveras delvis  

av att partiernas politiska program och riktlinjer uppdaterades 2013 inför valet 2014, detsamma 

gäller inför valet 2018. Dessutom innebär det ökade flyktingmottagandet och förändringen mot 

en mer restriktiv migrationspolitik under denna tidsperiod utgångspunkten för den studerade 

förändring vilken undersöks i detta arbete. Därmed faller sig avgränsningen i tid ganska 

naturligt. Anledningen till att det svenska fallet undersöks baseras på att Sverige beskrivits som 

en stark företrädare för en ”rättighetslinje” gällande integration- och migrationspolitik vilket 

tidigare har beskrivits som ett något avvikande fall (Borevi, 2010a, s. 129f). Hur detta har 

utvecklats efter den ökade migrationen under den undersökta perioden 2013-2017 är därför 

intressant att undersöka utifrån den konvergens mot en mer restriktiv och skyldighetsbaserad 

politik vilket observerats i övriga Europa. 

 

3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I följande avsnitt presenteras bakgrund och den tidigare forskning vilken beskriver olika 

integrationslogiker och hur dessa har utvecklats i det svenska fallet. Först presenteras 
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integration och huruvida det kan tolkas med hjälp av dimensionerna rättighet respektive 

skyldighet. Därefter presenteras tidigare forskningen som beskrivit utvecklingen av de 

studerade partiernas politiska positioner gällande migration och integration. I den avslutande 

delen beskrivs dessutom i något generella drag hur utvecklingen av integrationspolitik sett ut i 

Sverige historiskt.  

 

3.1 Integration som skyldighet eller rättighet 

Regeringen fastställde 2016 målet för den svenska integrationspolitiken som lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För att verka för ett 

sammansatt samhälle som motverkar segregation har regeringen definierat ett antal områden 

som behöver förstärkas, varav effektivare etablering, fler vägar till arbete och bättre tillgång till 

bostäder ingår (Regeringen, 2016). Arbete definieras som nyckeln till nyanländas etablering 

och det leder både till möjlighet till egenförsörjning samt möjlighet att utveckla kunskaper i det 

svenska språket, kunskaper om samhället och bidrar därigenom till ett utökat socialt nätverk. 

Ett gemensamt ansvar för mottagande i hela landet förespråkas som betydelsefullt för att 

motverka etnisk och social boendesegregation. Genom etableringsreformen som trädde i kraft 

under 2010 har Arbetsförmedlingen det övergripande samordningsansvaret för nyanländas 

etablering över kommunerna med motiveringen att fokus skulle läggas på arbete och därmed 

göra etableringen av nyanlända snabbare (RiR 2015:17). Jennie K Larsson beskriver detta som 

en utveckling från ”welfare” till ”workfare” vilket innebär att en stor del av välfärdspolitiken 

numera är starkare kopplat till krav på motprestationer. Tidigare rättigheter, exempelvis 

tillgången till välfärdens stöd har i och med nyliberala politiska influenser i allt större 

utsträckning blivit villkorsbaserat. Den arbetsorienterade välfärdspolitiken kan sägas syfta till 

att förbättra möjligheterna till självförsörjning och anställningsbarhet för arbetslösa individer 

och ställer därmed högre krav på medborgares prestationer på arbetsmarknaden. På detta sätt 

kan arbete sägas blivit en plikt och en skyldighet (K. Larsson, 2015, s. 27ff). Även Karin Borevi 

beskriver arbetslinjen som ett sätt att kontrollera mängden immigranter eftersom vägen till ett 

fullt uppehållstillstånd krävde att individen skaffade ett jobb med tillräckliga kvalifikationer 

(Borevi, 2010b, s. 129).  

Till skillnad från den logik som presenterats ovan finns det forskare som hävdar att 

integration främst sker genom rättigheter snarare än den tidigare nämnda skyldighetslogiken. 

Något som starkt influerat denna inriktning är T.H Marshalls teori kring medborgarskap. 

Marshall beskriver rättigheter som det främsta verktyget för att integreras in i samhället 
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(Marshall, 1950, s. 10f). Utöver detta diskuterar Marshall relationen mellan rättigheter och 

skyldigheter i ett samhälle, där utökade rättigheter leder till utökade skyldigheter i 

medborgarskapet. Rättighetsaspekten tolkas därmed som mer central eftersom den ligger före i 

tid. Vidare hävdar Marshall att individer som inte ges fullvärdiga rättigheter riskerar att 

underminera bilden av dessa i förhållande till övriga medborgare som en ”fullvärdig 

medborgare”.  

 

3.2 Partipolitiska linjer  

Dianne Sainsbury jämför i sin bok Welfare States and Immigrant Rights: The Politics of 

Inclusion and Exclusion utvecklingen av välfärdsstaters hantering av immigranters rättigheter i 

sex länder; Sverige, Danmark, USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.  

Gällande Sverige beskrivs delvis något om immigranters rättigheter och hur det ser ut i 

förhållande till den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Vidare beskrivs hur detta har 

förändrats från tidigt 1900-tal och framåt samt hur de immigrerades rättigheter förhåller sig till 

rättigheterna hos övriga medborgare vilket i denna uppsats beskrivs lite senare. I den andra 

delen av boken presenteras däremot de politiska krafter vilka påverkat de aspekter som 

presenteras i den första delen. I det svenska fallet beskrivs den historiska framväxten av de 

partipolitiska ståndpunkterna. I och med avgränsningen i denna uppsats har särskild 

uppmärksamhet ägnats partierna Socialdemokraterna, Moderaterna (numera Nya Moderaterna) 

samt Sverigedemokraterna.   

Sainsbury beskriver att utvecklingen av den socialdemokratiska inställningen sammanföll 

med en radikalisering av partiet under sent 1960-tal vilket utmynnade i ett antal propositioner 

från den då Socialdemokratiska regeringen. Partiet fastställde under 1969 ett program för 

jämlikhet i samhället som bland annat identifierade en ojämlikhet mellan invandrare och 

svenskar vilket också motiverade ett utökat arbete för invandrares sociala, politiska och 

kulturella rättigheter. Även en målsättning för ett utökat politiskt deltagande identifierades. 

(Sainsbury, 2012, s. 217).  

Även Moderaterna och Folkpartiet fastställde under 1970-talet partipolitiska rapporter 

vilka ställde sig positiva till att staten arbetade för ett mångkulturellt samhälle. Sainsbury 

identifierar dock att det fanns ett ojämnt stöd för detta inom partierna. Under 70-talet var tre 

partier positiva till en mångkulturell målsättning men ramade in detta på olika sätt. 

Socialdemokraterna hävdade att en jämlik behandling utifrån etnicitet var nödvändigt för att 

immigranter och minoriteter skulle uppnå social och ekonomisk jämlikhet. Moderaterna och 
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Folkpartiet fokuserade däremot på valfriheten hos immigranterna att utveckla och behålla sin 

kultur i den svenska kontexten (Sainsbury, 2012, 217).  

De politiska linjerna har därefter utvecklats bort från den tidigare konsensusliknande 

mångkulturalistiska inställningen. De konservativa och liberala partierna har ställt högre krav 

för medborgarskap och uppehållstillstånd men samtidigt ställt sig mer positiva till 

arbetskraftinvandring vilket delvis kan förklaras genom de neoliberalistiska politiska 

strömmningarna under 1980- och 1990-talet. Sainsbury hävdar att denna förändring har 

inneburit en mer omfattande invandring men samtidigt begränsade rättigheter och ett utökat 

krav på självförsörjning. Den Socialdemokratiska linjen har beskrivits som både restriktiv och 

generös i och med förespråkandet av omfattande rättigheter för immigranter, försök att begränsa 

antalet asylgodkännanden samt ett försiktigt agerande utifrån den delade opinionen hos väljarna 

(Sainsbury, 2012, s. 225). Sainsbury beskriver Miljöpartiet och Vänsterpartiet som förespråkare 

för både ett högt antal mottaganden samt expansiva rättigheter för nyanlända (Sainsbury, 2012, 

s. 225). Partier som var mer kritiska till immigration och immigranters rättigheter fick också ett 

större fotfäste under 1990-talet. Partiet Ny Demokrati fick plats i riksdagen efter valet 1991 och 

förespråkade bland annat fler tillfälliga uppehållstillstånd och ett minskat statligt stöd för 

språkundervisning. Även Sverigedemokraterna kandiderade till valet 1991 men fick plats i 

riksdagen först 2010. Likt Ny Demokrati förespråkar Sverigedemokraterna en anti-

immigrationslinje trots att denna försvagats sedan 1990-talet. Det övergripande målet hos 

partiet är att begränsa invandringen och att göra det svårare för icke-etniska svenskar att få 

medborgarskap (Sainsbury, 2012, s. 226).  

 

3.3 Integration i Sverige 

Karin Borevi beskriver i Sverige: Mångkulturalismens flaggskepp i Norden den historiska 

utvecklingen av integrationspolitiska linjer i Sverige från tidigt 1900-tal till tidigt 2000-tal. 

Sammanfattningsvis identifierar hon att utvecklingen av integrationspolitiken har förändrats 

från att vara mer mångkulturellt inriktad till mindre så. Detta hävdar Borevi, inte är unikt för 

Sverige utan påminner starkt om den utveckling som skedde i övriga Europa främst under 1980-

talet. Däremot identifierar hon att förändringen mot ett nytt politiskt klimat inte framfördes som 

en politisk förändring i den offentliga debatten, utan debatterades diskret. Vidare beskrivs 

förändringen av politiken i Europa som en utveckling mot det strängare när det gäller 

invandrare, med skärpta riktlinjer kring tillgång till uppehållstillstånd, medborgarskap och 

välfärdsstöd och bidrag. I Sverige karaktäriserades debatten under 1980-talet snarare av 
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argument kring att samma skyldigheter skulle vara gällande för invandrare och infödda. Hon 

skriver vidare att: ”Den svenska reträtten från mångkulturalism gick som vi sett ut på att tona 

ned statens skyldigheter vis-à-vis invandrade minoriteter, men däremot inte att skärpa de 

invandrade individernas skyldigheter gentemot staten” (Borevi, 2010b, s. 129). Den svenska 

utvecklingen gick alltså i linje med den europeiska men har skett genom en diskret retorisk 

förflyttning från statens till individernas ansvar när det gäller integration. Avslutningsvis 

beskriver Borevi att den svenska utvecklingen från och med 1990-talet har karaktäriserats av 

införandet av ekonomiska incitament för att motivera nyanlända att snabbt etablera sig på 

arbetsmarknaden. Till skillnad från andra länder i Europa har Sverige inte ställt krav på 

språkundervisning eller samhällsorientering, vilket Borevi hävdar är ett tecken på en fortsatt 

utpräglad rättighetslinje (Borevi, 2010b, s. 129f).  

Carl-Ulrik Schierup beskriver i Social exludering och den etnifierade arbetsmarknaden: 

innebörden av en förändelig diskurs att nittiotalets ekonomiska tillväxt i Europa samt Sverige 

ledde till en ökning av de sociala klyftorna i samhället, snarare än en minskning. Samtidigt som 

de sociala klyftorna ökat har pressen på välfärdsstaten blivit större. Dessutom har det skett en 

framgång för populistiska och rasistiska partier i Europa vilka utmålar invandringen som ett hot 

mot välfärden samt uttrycker att etablerade partier visar en ovilja ”ta itu med denna fara utifrån” 

(Schierup, 2006, s. 135). Detta hävdar Schierup är ett uttryck för att den sociala uteslutningen 

har ”etnifierats” och effekten blir att arbetsmarknadspolitiken blir allt mer restriktiv i den mån 

att det ställs högre krav på anpassning snarare än mångfald (Schierup, 2006, s. 135). Vidare blir 

effekten på politiken i EU att synen på invandringen blir dubbel eftersom det både handlar om 

tillgången på billig arbetskraft samt behovet av en politik med inriktning på social inkludering, 

kamp mot rasism och diskriminering. Detta har i vidare mån lett till en förändrad definition av 

social exkludering och ställt nya krav på EU:s medlemsländer att agera för att behandla frågor 

som rör invandrare och nya etniska minoriteter på arbetsmarknaden (Schierup, 2006, s. 135).  

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I följande del presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och ett analytiskt ramverk 

baserat på dessa, vilket sedan används för att behandla det utvalda materialet. För att studera 

motiveringarna behöver jag redogöra för de teoretiska utgångspunkter som tidigare använts för 

att förklara hur samhällens integrationsregimer har utformats. Vidare presenteras hur dessa 

regimer sammankopplas till olika logiker om integration, i det aktuella fallet en dimension av 
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rättighets- respektive skyldighetsbaserade logiker samt hur detta har använts som 

analysinstrument.  

 

4.1 En mångkulturell reträtt  

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning baseras på tidigare forskningen kring 

utvecklingen av förhållandet mellan mångkulturalism och integration av immigranter i 

välfärdsstater. Mer konkret innebär detta att integrationspolitiken i Europeiska länder har 

förändrats från att definiera integration som en gemensam samhällsprocess till att numera ställa 

allt högre krav på immigranters anpassning och assimilering till de nya länderna. Denna 

utveckling har av flera forskare beskrivits som en ”reträtt från mångkulturalismen” (Joppke 

2004; Borevi 2010a, Koopmans et al. 2005). Termen multikulturalism har i detta sammanhang 

använts i en integrationspolitisk mening där en mångkulturell politik inte motsätter 

integration utan beskrivs som ett mer rättvist sätt att hantera immigranters situation i 

samhällen (Song, 2016).  

Borevi (2010a, s. 33) illustrerar i en modell hur fyra möjliga integrationsregimer kan förstås 

utifrån de två dimensionerna; förhållningssätt till etnisk minoritet samt föreställning om den 

nationella identiteten.   

  Förhållningssätt 

till etnisk olikhet 

   

   

Inte främja  

minoritetskulturer 

 

  

Främja 

minoritetskulturer 

 

Föreställning 

om den 

nationella 

identiteten 

Etnisk 1. 

Assimilering till 

etnisk gemenskap 

 2. 

Politik för etnisk 

exkludering 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Civil 

3. 

Assimilering till 

civil gemenskap 

 4. 

Mångkulturell 

politik 

 

      

Tabell 1. Karin Borevis (2010a) modell över idealtypiska förhållningssätt till invandare och minoriteter. 
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I tabellen vilken presenterats ovan sammanställer Borevi en idealtypisk modell för att placera 

in stater och deras utveckling vad gäller integrationspolitik samt förhållningssätt till invandrare 

och minoriteter. Modellen utgör en omarbetad version av den som tidigare presenterats av 

Koopmans med flera (2005) och består av en idealtypisk analysmodell som kombinerar två 

dimensioner. Dels ”förhållningssätt till den nationella identiteten”, vilket varierar i en civil- till 

etnisk spännvidd. Den andra dimensionen består av ”förhållningssätt till etnisk olikhet” vilket 

varierar mellan att inte främja minoritetskulturer och att främja minoritetskulturer. Detta 

resulterar i en modell bestående av fyra idealtyper; 1. Assimilering till etnisk gemenskap, 2. 

Politik för etnisk exkludering, 3. Assimilering till civil gemenskap samt 4. Mångkulturell 

politik. 

Christian Joppke (2004; 2007) är en av de forskare som i flera artiklar presenterar 

uppfattningen att västeuropeiska staters integrationspolitiska inriktningar genomgår en 

konvergens. Konvergensen mellan länderna karaktäriseras av en allt mer restriktiv 

integrationspolitik med bland annat högre krav på samhällsorienterande undervisning och tester 

för att uppnå medborgarskap. I och med denna utveckling hävdar Joppke att tidigare nationella 

förklaringsmodeller inte längre klarar av att förklara den omfattande konvergens som 

identifierats. Vissa kvarstående nationella skillnader identifieras när det gäller 

integrationspolitikens utformning och omfattning i de studerade länderna, men samtidigt att 

konvergensen kring en mer kravbaserad integrationsmodell är en tydlig trend i utvecklingen. 

Detta skulle alltså placerat i Karin Borevis (2010a) modell innebära att ländernas politik rör sig 

mot den tredje idealtypen. 

Utifrån en studie av den presenterade modellen i det svenska fallet drar Borevi slutsatsen 

att Sverige följer trenden bort från mångkulturell politik (4) till en politik som karaktäriseras av 

assimilering till civil gemenskap (3). Detta tyder alltså på att Sverige också följer den 

konvergens som förespråkats av Joppke (2004; 2007). Till skillnad från Joppkes tes att 

utvecklingen sker i form av en konvergens kring kravbaserade integrationsmodeller hävdar 

Borevi att utvecklingen i det svenska fallet är avvikande eftersom Sverige inte introducerat 

några formella språktester eller kunskapskrav i integrationsprocessen (Borevi, 2010a, s.20). För 

att förstå den aktuella utvecklingen och det något avvikande svenska fallet har Borevi utvecklat 

ytterligare ett analysverktyg som rör sig inom den tredje idealtypen ”assimilering till civil 

gemenskap”. Hon hävdar att utvecklingen också kan förklaras genom ytterligare idealtypisk 

indelning mellan en ”rättighetslinje” samt ”skyldighetsbaserad” integrationslogik (Borevi, 

2010a, s. 34).  
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4.2 Ramverk för analys – rättighet eller skyldighet? 

Karin Borevi hävdar som tidigare nämnt att Sverige historiskt har karaktäriserats av en 

utformning av välfärdssystemet vilken fört politik i linje med den rättighetsbaserade idealtypen. 

I och med detta har också Sverige erkänts som en mångkulturell förebild (Borevi, 2010a). 

Samtidigt som utvecklingen under 80-talet tydde på en rörelse i den politiska utvecklingen bort 

från en mångkulturell linje hävdar Borevi att Sverige fortfarande för en politik som påminner 

om den rättighetsbaserade linjen snarare än den skyldighetsbaserade, vilket alltså tyder på att 

det svenska fallet avviker från Joppkes tes kring allt mer kravbaserade integrationsmodeller 

(Borevi, 2010a, s. 29). Huruvida detta fortfarande är aktuellt eller har förändrats i och med den 

ökade immigrationen under 2010-talet är något jag vill pröva i denna uppsats.   

Tabell 2. Karin Borevis (2010a) idealtypska modell över integrationspolitiska överväganden i relation 

till rättigheter och skyldigheter 

 

Modellen karaktäriseras av olika förhållningssätt kopplat till de två idealtypiska linjerna. Den 

första kategorin ”huvudansvar” innefattar svaret på frågan om vem som har huvudansvaret för 

att integrationsmålen uppnås varav en rättighetsbaserad linje skulle förespråka samhällets 

ansvar medan en skyldighetsbaserad linje skulle förespråka individens ansvar. Den andra 

kategorin ”huvudsakligt instrument för hantering” avser förklara vilka instrument eller medel 

som anses mest lämpliga eller effektiva för att uppå uppställda mål. För en rättighetsbaserad 

linje skulle detta innebära att tillgodose individer med tillräckliga resurser och enligt en 

skyldighetsbaserad linje innebära att införa tillräckliga incitament för att öka individers 

motivation. Den tredje och sista kategorin ”legitimitet genom” syftar till vad som anses vara 

mest centralt för att uppnå en allmänt accepterad politik. Antingen genom att utforma strukturer 

och system med generella regler för att undvika stigmatisering och negativa effekter från 

individuell kontroll (rättighetsbaserad) eller genom en mer särskiljande politik som baseras på 

hårdare krav som försäkrar att resurserna bara går till de som verkligen behöver dem 

(skyldighetsbaserad) (Borevi, 2010a, s. 28). I analysdelen har dessa tre kategorier 

omformulerats till tre övergripande frågeställningar som använts för att behandla materialet:  

 Rättighetsbaserad Skyldighetsbaserad 

1.Huvudansvar Samhället Individen 

2. Huvudsakligt instrument 

för hantering 

Resurser Incitament 

3. Legitimitet genom: Universellt system: minimal 

individuell kontroll och 

generella regler 

Selektivt system: individuell 

kontroll och begränsad 

åtkomst 
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Vem har det övergripande ansvaret? Vad är det huvudsakliga instrumentet för att hantera 

integration/vad är effektivt? Hur legitimeras det? Dessa har därefter besvarats med hjälp av en 

diskursanalys, vilken presenteras i följande avsnitt. 

 

5. METOD OCH MATERIAL 

 

I följande avsnitt kommer uppsatsens metod, diskursanalys samt uppsatsens utvalda material 

att presenteras. Först presenteras diskursanalysens form och antaganden samt en diskussion om 

metodens fördelar och nackdelar för den aktuella studien. Därefter presenteras det använda 

materialet i form av partiernas politiska dokument samt en diskussion angående materialets 

urval samt studiens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Diskursanalys 

För denna uppsats har jag valt att behandla de utvalda texterna med hjälp av diskursanalys. 

Typiskt för diskursanalys är att den inkluderar en kontext eller ett sammanhang, i detta fall den 

politiska diskursen kring nyanländas etablering. En diskurs enligt Bergström och Boréus (2012, 

s. 356) utgörs av praktiker för hur vi talar och skriver. Detta språk kan till exempel studeras 

genom texter vilka produceras och kan därmed ses som en möjlig tolkning av verkligheten. 

Dessutom kan de idéer som presenteras i text sägas representera ett språk som i sin tur 

organiserar den sociala verkligheten (Bergström & Boreus, 2012, s. 353). Vidare ses språket 

inom diskursanalys som starkt sammankopplat till handlingar med funktionen att det bidrar till 

att forma verkligheten och hur vi uppfattar denna. Specifikt inom politiken får det politiska 

språket och den politiska debatten en direkt effekt på hur samhället utformas. Därmed är 

diskursen inte en direkt återspegling av verkligheten utan en del av formandet av vår 

uppfattning av denna (Bergström & Boreus, 2012, s. 354). I det aktuella fallet behandlar 

undersökningen en relativt stor diskurs, nämligen den kring integration och förändringen av 

denna över tid. En stor diskurs karaktäriseras av att den inte bara rör sig på en specifik plats, 

utan kan röra sig över institutionernas gränser (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 14). Diskursen 

kring integration är ett exempel på en stor diskurs eftersom den återfinns på flera platser, 

exempelvis inom politiken, på arbetsmarknaden eller i skolan.  

För denna studie har jag inspirerats av Foucaults diskursanalys vilken beskrivs av 

Bergström och Boréus. Inom denna inriktning av diskursanalysens flera former betonas det 

gemensamma inom diskursen samt relationen mellan olika subjektspositioner. Flera diskurser 
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kan förekomma under en och samma tidsperiod. Dessa kallas subjektspositioner och påverkar 

diskursens förändlighet. Relationen mellan de olika skildringar eller positioner som 

förekommer av ett visst fenomen gör att diskursen i sig kan verka självreglerande och förändras 

över tid, därför kan det vara relevant att studera hur detta har sett ut under en viss tidsperiod 

(Bergström och Boréus, 2012, s. 362). Vanligast rör sig diskursanalyser inspirerade av Foccault 

över större tidsperioder för att komma åt det som är konstant eller föränderligt inom en större 

diskurs (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 15). Därmed innebär den avgränsade tidsperioden för 

denna uppsats möjligtvis vissa begränsningar i och med att mer omfattande förändringar inte 

kan observeras under en relativt kort tidsperiod. Däremot har Karin Borevi (2010a) beskrivit 

utvecklingen av den faktiska politiken före den avgränsade perioden och därmed kan den 

aktuella studien i viss mån tolkas som en förlängning av detta. I den aktuella studien är det som 

studerats den politiska diskursen av nyanländas etablering före och efter den ökade migrationen 

under 2010-talet med avseende på rättigheter och skyldigheter. Denna undersökning görs 

därmed på en diskursiv nivå i de utvalda partiernas publicerade textdokument (i form av 

partiprogram) och det centrala blir därmed hur de olika kategorierna i analysinstrumentet 

särskiljs och relaterar till varandra (Bergström och Boreus, 2012, s. 61f). Huruvida olika 

subjektspositioner framkommer och relaterar till varandra kan i detta sammanhang tyda på en 

förändrad diskurs i och med en större samhällsförändring. De diskursiva positionerna 

bestämmer också i viss mån vilket handlingsutrymme de olika subjekten (i detta fall partierna) 

får. I denna mening blir det intressanta att studera interdiskursiva beroendeförhållanden, alltså 

skillnaden mellan olika uppfattningar av integrationslogiker men dessutom i viss mån de 

externa beroendeförhållanden som påverkar diskursens utformning (Bergström och Boréus, 

2012, s. 363). I den aktuella studien handlar detta specifikt om den ökade migrationen och de 

krav som detta inneburit för mottagande- och etableringsuppdraget.  

Något värt att notera är att de tolkningar som genomförts i denna studie baseras på min 

samlade uppfattning baserat på det använda analysinstrumentet (se s. 12) i kombination med 

den presenterade tidigare forskningen. Därmed är min tolkning redan formad av den tidigare 

information jag tagit del av, det utvalda ramverket för analys i form av rättigheter och 

skyldigheter. Därmed är den tolkning som beskrivs också en av flera andra möjliga. Hade ett 

annat analytiskt ramverk använts är det inte säkert att logikerna kring integration tolkats på 

samma sätt. 
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5.2 Material: validitet, reliabilitet och urval 

Det utvalda empiriska materialet utgörs av dokument vilka publicerats av de utvalda partierna 

i form av partiprogram och partilinjer. Dessa presenteras i tabellen nedan.  

 2013 2017 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraternas 

principprogram, 2011, 48s  

Sverigedemokraternas 

migrationspolitiska 

inriktningsprogram, 2017, 5s 

Socialdemokraterna Partiprogram: Ett program 

för förändring, 2013, 39s 

Trygghet i en ny tid: 

Politiska riktlinjer, 2017, 38s 

Nya Moderaterna Idéprogram: Ansvar för hela 

Sverige, 2013a, 25s 

 

Handlingsprogram: Ett 

modernt arbetarparti för hela 

Sverige, 2013b, 46s 

Stärkt integration i ett öppet 

Sverige: arbetsgruppens 

rapport till partistyrelsen, 

2015, 38s.  

Tabell 3: Material: partiprogram och politiska riktlinjer 2013-2017. 

För att studera förändringen över tid har jag valt dokument som publicerats av partierna mellan 

2013 och 2017. Partierna som inkluderats i undersökningen är Socialdemokraterna, Nya 

Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det material som använts för denna studie är det 

partierna själva uttryckt och publicerat kring politiska hållningar angående integration och 

nyanlända. Samtligt material har därför varit tillgängligt och publicerat på partiernas egna 

hemsidor. Valet att använda mig av de partipolitiska dokumenten, framför andra former av 

material, baserades på en ambition av att komma åt partiernas egna formulerade uppfattningar 

och därigenom diskursiva positioner, vilket diskuterats ovan. Det är möjligt att en annan form 

av material vilket analyserats utifrån den valda analysramen hade resulterat i ett annat resultat. 

Baserat på det som identifieras av tidigare forskning i området verkar de slutsatser som dragits 

komma nära det som observerat av andra.  

Nya Moderaternas partiprogram består av ett handlingsprogram respektive idéprogram. 

Dessa presenterades 2013 och utgör därför materialet för den första delen av undersökningen. 

För att inkludera partiets uppdaterade partilinjer har även en rapport från arbetsgruppen till 

partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige (2015) inkluderats. Denna rapport skrevs på 

uppdrag från partistyrelsen och skulle ligga till grund för partiets politikutvecklingsarbete under 

mandatperioden. Därför har detta dokument också tolkats vara partiets aktuella logik kring detta 

område. Socialdemokraternas partiprogram uppdaterades 2013 i form av dokumentet 

Partiprogram: ett program för förändring. Dessutom har partiet uppdaterade politiska riktlinjer 

vilka uppdaterades 2017 med namnet Trygghet i en ny tid. Dessa två dokument har utgjort 

materialet för studien av socialdemokraternas politiska position. Sverigedemokraternas 
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partiprogram skrevs 2011 och finns i tryckt form från 2014. Eftersom partiet inte publicerat ett 

program från 2013 eller efter, har detta använts som grund för undersökningen. I och med 

Sverigedemokraternas landsdagar 2017 presenterades ett migrationspolitiskt 

inriktningsprogram, vilket har använts i denna undersökning för att undersökta partiets 

nuvarande ståndpunkter inom området. Ett problem är att detta senare dokument enbart 

omfattar fem sidor och därmed har studien av partiets uppdaterade logik varit något begränsad. 

Däremot innefattar dokumentets formuleringar inget som visar på en omfattande förändring av 

partiets observerade logik.  

Positiva aspekter med urvalet är att samtligt material har varit lättillgängligt via partiernas 

hemsidor och som officiella partidokument kan de sägas representera partiernas faktiska 

övergripande diskursiva logiker kring integration. Dessutom har dokumenten uppdaterats i en 

ganska jämn tidsutveckling vilket gjort att en studie över en ganska begränsad tidsperiod har 

varit möjlig att genomföra. Något att förhålla sig kritisk till är att dokumenten inte säkert är 

representativa för den faktiskt förda politiken inom partierna, men eftersom diskursanalysen 

fokuserar på formuleringar som påverkar hur verkligheten sedan uppfattas finns det en tydlig 

koppling mellan det som skrivs och det som sägs. Därmed är den diskursiva förändringen i 

dokumenten fortfarande aktuell att undersöka.  

Angående reliabilitet och validitet innebär diskursanalysen som metod vissa utmaningar i 

och med det stora tolkningsutrymmet. Eftersom mina tolkningar starkt baseras på den 

formulerade operationaliseringen av rättigheter och skyldigheter utifrån det presenterade 

ramverket är den tolkning som beskrivs i analysen också starkt sammankopplad till dessa. 

Däremot upplever jag att det använda verktyget övervägande fungerat väl för att studera de 

utvalda partiernas positioner. Reliabiliteten kan också anses vara något högre eftersom 

verktyget redan använts i en tidigare undersökning av Karin Borevi där hon undersökte samma 

område men under en annan tidsperiod.  

 

6. PARTIPOLITISKA DISKURSER 2013-2017 

 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat baserat på det studerade materialet i form 

av partiprogrammen och de publicerade dokumenten kring partiernas positioner. Dispositionen 

är baserad på de tre huvudkategorierna i analysmodellen vilka operationaliserats till tre 

övergripande frågeställningar (se tabell 2). Först presenteras en diskussion kring partiernas 

positioner angående vem som anses ha huvudansvaret för integrationsprocessen. Därefter vad 
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som anses vara det huvudsakliga instrumentet för att hantera integration samt slutligen hur detta 

uppnår legitimitet. I varje del presenteras partiernas framställning för den tidigaste tidpunkten 

varefter detta jämförs med de uppdaterade positionerna. I samtliga rubriker presenteras 

partierna i följande ordning: Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Nya Moderaterna.  

 

6.1 Vem har det övergripande ansvaret?  

Utifrån Sverigedemokraternas principprogram från 2011 framgår det att det är individen som 

tillskrivs det främsta ansvaret för att integreras. Detta uttrycks direkt i följande citat där det 

skrivs att ”[...] ansvaret för individens anpassning till det svenska samhället [skall] vila på den 

enskilde” (Sverigedemokraterna, 2011, s. 22). Vidare presenterar partiet en tydlig inriktning för 

hur integrationspolitiken ska utformas: 

 

[En] gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där 

målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer 

och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen (Sverigedemokraterna, 2011, s. 21).  

 

Denna typ av förespråkade assimileringspolitik anses vara starkt sammankopplad med den 

första idealtypen i Karin Borevis första idealtypiska modell ”assimilering till etnisk 

gemenskap” vilken presenterades i teoriavsnittet. Denna anknytning baseras på formuleringen 

kring målsättningen att de på sikt ska ingå i den etniskt definierade svenska nationaliteten med 

grund i likartade kulturer och identiteter.   

I Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram vilket presenterades 2017 

har den diskursiva positionen kring individens yttersta ansvar för integration inte förändrats 

sedan det föregående principprogrammet. Partiet intar ett tydligt ställningstagande för att 

”medborgarskap och nationell identitet [är] en viktig grundbult för samhällsbygget” 

(Sverigedemokraterna, 2017, s. 1). I och med detta ställs också höga krav på att individer klarar 

medborgarskapstester och att bli en del av den nationella identiteten. Alltså har det inte skett 

någon större förändring angående att individen är den som anses ha det övergripande ansvaret 

enligt partiet.  

I Socialdemokraternas partiprogram från 2013 är det svårare att urskilja direkt politiska 

motiveringar kring ansvar och integration men till skillnad från Sverigedemokraternas tydliga 

formuleringar kring individens ansvar finns det flera formuleringar kring strukturella aspekter 

som behöver åtgärdas för att motverka segregation och rasism. Detta tolkas som en tydligare 

”samhällsbaserad” linje. En formulering som stärker denna tolkning är följande: ”Det bästa 
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sättet att motarbeta rasism är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och 

utveckla den generella välfärdspolitiken.” (Socialdemokraterna, 2013, s. 13). Utöver den 

tydliga arbetslinjen vilken identifierats av Jennie K Larsson (2015) framställs att de problem 

som rasism och segregation innebär, kan lösas genom att utveckla en mer generell 

välfärdspolitik. Inget sägs om att individen själv har det övergripande ansvaret, utan samhället 

eller den socialdemokratiska politiken kan anses ha det övergripande ansvaret för att motverka 

de strukturella problem som identifierats.  

Trygghet i en ny tid är Socialdemokraternas uppdaterade politiska riktlinjer vilka 

presenterades 2017. Till skillnad från tidigare partiprogram finns det betydligt fler 

formuleringar som anknyter till nyanländas etablering men fortfarande anser jag att det 

övergripande ansvaret framställs som samhällets. Angående det politiska ansvaret för samhället 

i allmänhet presenteras följande i citat i inledningsstycket: ”Vi behöver gemensamma 

investeringar, gemensam ansvarskänsla, och en gemensam tro på ett Sverige som håller ihop” 

(Socialdemokraterna, 2017, s. 3). Genomgående i inledningsstycket presenteras ansvar som 

gemensamt för hela samhället oavsett område. Det som tillkommit angående nyanländas 

etablering berör främst vilka typer av instrument som behövs för att hantera nyanländas 

situation på arbetsmarknaden, något som kommer diskuteras vidare avsnitt 6.2. Utöver det 

breda samhällsansvaret med större politiska satsningar på flera områden, så som bostadspolitik 

och arbetsmarknadspolitik framkommer en något dubbel bild av ansvaret för vägen till arbete, 

vilket följande citat illustrerar: ”Samhället ska förbättra möjligheterna för, men också öka 

förväntningarna på att alla arbetslösa mer aktivt ska göra sig anställningsbara” 

(Socialdemokraterna, 2017, s. 12). Samhällets övergripande ansvar framställs fortfarande som 

centralt men utöver detta finns det tydligare krav på motprestationer från dessa individer genom 

att större vikt fästs vid vuxenutbildning, validering av tidigare studier och språkundervisning. 

Till skillnad från tidigare position visar alltså dessa formuleringar på en något mer 

skyldighetsbaserad linje än tidigare, trots att det övergripande antyder en fortsatt 

rättighetsbaserad inställning. 

I Nya Moderaternas idéprogram Ansvar för hela Sverige från 2013 presenteras en något 

tvetydig syn angående vem som har det övergripande ansvaret för integration med 

formuleringar som antyder att både samhället och individen är ansvariga. ”Integrationen bygger 

på en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som människor blir en del av sitt 

nya land och förvärvar kunskap om språk och kultur” (Nya Moderaterna, 2013a, s. 17). I den 

första delen av citatet framträder det dubbla ansvaret, men i den senare delen anses det 

individuella ansvaret att genom eget arbete vara något starkare betonat än samhällets ansvar. 
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Ordet ”nyfikenhet” nämns vilket tolkas som att det läggs större vikt vid individen jämfört med 

samhällets ansvar. I Nya Moderaternas handlingsprogram Ett modernt arbetarparti för hela 

Sverige också från 2013 presenteras tydligare förslag på hur integrationen ska ske och 

förbättras. Även här framträder en något dubbel bild då problemet som identifieras dels sägs 

ligga i ”dåligt fungerade system och strukturer” bland annat i form av dåligt fungerande 

skolsystem och villkor för företagande men vissa formuleringar kring stärkt individuell 

motivation att etablera sig på arbetsmarknaden förekommer i en större omfattning (Nya 

Moderaterna, 2013b, s. 11f). I och med att integrationens problem dels anses bero på 

strukturella brister anser jag att det finns en viss tendens till att samhället eller politiken har ett 

ansvar att åtgärda dessa. Samtidigt är det yttersta ansvaret för den faktiska integrationen placerat 

på individen eftersom arbetslinjen betonas så pass starkt.  

I nya moderaternas rapport Stärkt integration i ett öppet Sverige – arbetsgruppens rapport 

till partistyrelsen från 2017 finns likt Socialdemokraternas uppdaterade politiska riktlinjer fler 

formuleringar som anknyter till nyanländas etablering. Rapporten tyder på en något förändrad 

uppfattning som tydligare utmålar det individuella ansvaret i integrationsprocessen. Ett citat 

som indikerar denna förändring är följande:  

 

Vi menar att alla människor föds med drivkrafter och egen förmåga. Vi tror att dessa drivkrafter är stora hos 

människor som flytt till Sverige för att skapa sig ett bättre liv. Då är det viktigt att samhället möter upp denna 

vilja så tidigt som möjligt med insatser som ger förutsättningar för jobb, bostad och språkkunskaper. Dessa 

insatser måste ges snabbare. (Nya Moderaterna, 2017, s. 18f) 

 

Likt den diskursiva position som förekom i tidigare handlingsprogram finns det en bild av ett 

dubbelt ansvar hos både individer och samhället, i detta fall att möta upp individernas drivkraft. 

Förändringen som skett är i detta fall att individens ansvar är utgångspunkten för samhällets 

vidare ansvar i integrationsprocessen som ett svar på detta. Utöver denna formulering finns det 

tydligare markörer för en distinkt skyldighetsbaserad position med exempel på formuleringar 

som att människor inom etableringsuppdraget ”bör ha en skyldighet att, i så hög grad som 

möjligt, göra sig anställningsbara bland annat genom utbildning” (Nya Moderaterna, 2017, s. 

25) samt: 

 

Om de flesta jobb kräver en utbildning så är det inte orimligt att förvänta sig att den som saknar utbildning 

skaffar sig det. Om de flesta jobb kräver att man kan språket är det inte orimligt att förvänta sig att den som 

inte kan språket lär sig det. Om det finns jobb i en annan del av landet så är det inte orimligt att förvänta sig 

att den som saknar ett jobb får flytta dit jobben finns. (Nya Moderaterna, 2017, s. 18f). 
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Från detta är det tydligt att partiet i den nyare rapporten intar en tydlig skyldighetsbaserad 

position där individen har det yttersta ansvaret för att göra sig anställningsbar genom utbildning, 

språkundervisning eller vilja att flytta till en annan ort.  

Sammanfattningsvis framställs svaret på frågan ”vem har det övergripande ansvaret?” inte 

på samma sätt i de undersöka partiernas program med avseende på parti och tidpunkt. 

Sverigedemokraterna representerar en oförändrad position som i båda dokument kan sägas 

betona individens ansvar för att assimileras in i en etnisk gemenskap. Hos Socialdemokraterna 

framkommer en något förändrad position, från ett mer utpräglat samhällsansvar till en något 

delad uppfattning med senare formuleringar kring att individer ska göra sig anställningsbara. 

Nya Moderaternas representerar en något dubbel position i det tidigare programmet men har i 

det senare fler formuleringar som tyder på en position inom vilken individen har det yttersta 

ansvaret.  

 

6.2 Vad är det huvudsakliga instrumentet för att hantera integration? 

Sverigedemokraternas principprogram från 2011 ger uttryck för en tydlig inriktning för den 

skyldighetsbaserade linjen vilket innebär att det huvudsakliga instrumentet är incitament för att 

de som immigrerar ska motiveras till integration. Ett exempel på ett incitament som presenteras 

i programmet är ståndpunkten att kommunalt- och statligt stöd som går till stöd och bevaring 

av ursprungskulturer och identiteter ska dras in. Vidare föreslås att stödet till bevarandet av det 

svenska kulturarvet ska öka (Sverigedemokraterna, 2011, s. 21). Dessa förslag tolkas därför 

som en drastisk form av incitament för att få människor att integreras i en tydligare svensk 

identitet. Ett tydligt ställningstagande som presenteras av partiet är som nämnt under 

föregående rubrik ”en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik” (se s. 14). 

Denna inriktning tolkas också som en position tillhörande den skyldighetsbaserade linjen trots 

att politiken som förespråkas snarare kan sägas tillhöra en politik som inte främjar 

minoritetskulturer och definierar folk utifrån etniska aspekter snarare än civila (Borevi, 2010a).  

Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram (2017) innebär ingen större 

förändring angående den diskursiva positionen men innehåller tydligare formuleringar som 

visar på en skyldighetsbaserad linje. Exempelvis syns detta genom formuleringar kring ”väl 

reglerade krav för att beviljas medborgarskap” samt att kunskaper i det svenska språket och 

samhället med avseende på historia, lagar och regler ”kan, och ska, säkerställas genom prov” 

innan ett medborgarskap beviljas (Sverigedemokraterna, 2017, s. 1). Denna oförändrade 

position stämmer överens med det övergripande mål som identifierats av Dianne Sainsbury 
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vilket innebär att partiets målsättning och medel till detta är att begränsa invandringen genom 

att göra det svårare för immigranter att uppnå ett svenskt medborgarskap (Sainsbury, 2012, s. 

226). 

I Socialdemokraternas partiprogram från 2013 beskrivs inga former av incitament för 

integration. Istället presenterar partiet ett synsätt vilket tolkas som en bredare resursbaserad 

logik. Bland annat beskrivs partiets syn på mångkultur och interkulturalitet: ”Vi 

socialdemokrater vill verka för interkulturalitet, som är ett utbyte mellan människor med olika 

utgångspunkter och referensramar. Detta utbyte utgår från alla människors lika värde och 

rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund” (Socialdemokraterna, 2013, s. 13). 

Eftersom det saknas direkta referenser i partiprogrammet har detta utdrag tolkats som 

tillhörande en rättighetsbaserad diskursiv position i en mer allmän betydelse. Det nämns inga 

krav på motprestationer eller skapande av incitament. I samtliga sammanhang som kan kopplas 

till integration och jämlikhet i partiprogrammet nämns sysselsättning som ett sätt att motverka 

rasism, ojämlikhet och segregation. ”Det bästa sättet att motarbeta rasism är att stärka 

jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärdspolitiken” 

(Socialdemokraterna, 2013, s. 12). Även denna formulering indikerar en mer bred resursbaserad 

logik, snarare än riktade motiveringar och incitament. Huruvida arbetslinjen ska tolkas som 

central och därmed som en tendens till en skyldighetsbaserad logik i detta sammanhang är svårt 

att uttala sig om eftersom formuleringarna kring detta är så pass sällsynta i det studerade 

materialet. Något som talar mot att sysselsättningen i detta sammanhang tyder på en 

skyldighetsbaserad linje är att det formuleras i samband med ojämlikheter på grund av rasistiska 

strukturer i samhället. I detta sammanhang nämns snarare sysselsättningsnivå som ett exempel 

för att illustrera hur dessa ojämlikheter påverkar människors möjligheter negativt där breda 

satsningar därför behövs för att motverka detta (Socialdemokraterna, 2013, s. 12).  

I det uppdaterade partiprogrammet har betydligt fler formuleringar kring integration och 

etablering tillkommit. Dessutom har formuleringar angående den övergripande inställningen 

kring det huvudsakliga instrumentet för integration förändrats något.  Främst rör den diskursiva 

förändringen de tydligare formuleringarna kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden, 

genom snabbare vägar till arbete, språkundervisning och länkar till sociala nätverk 

(Socialdemokraterna, 2017, s. 10). Likt tidigare partiprogram presenteras formuleringar kring 

instrument som ska öka rättvisan i samhället: 

 

Svenskundervisning, validering av studier, kompetens och yrkeserfarenhet ska tidigareläggas. 

Vuxenutbildningen är en avgörande faktor för lyckad integration. Fler möjligheter att börja jobba behövs för 
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äldre med kort eller ingen utbildning. Hinder för kvinnor att börja jobba ska tas bort. Samhället ska förbättra 

möjligheterna för, men också öka förväntningarna på att alla arbetslösa mer aktivt ska göra sig 

anställningsbara (Socialdemokraterna, 2017, s. 12).  

 

I detta citat framkommer ett något dubbelt synsätt kring hur integrationen ska ske mest effektivt. 

Dels visar det på utökade resurser i form av bredare samhällsförändringar som tidigare 

satsningar på språkundervisning, validering av tidigare kompetenser och begränsade hinder för 

kvinnors etablering. Samtidigt finns formuleringen kring att förväntningarna på att de 

arbetslösa ska göra sig ”anställningsbara” vilket tolkas som ett tydligare incitamentbaserat 

synsätt vilket också diskuterats i tidigare avsnitt (se s. 18). Likt tidigare partiprogram betonas 

sysselsättning som det främsta instrumentet för integration. I samtliga formuleringar kring 

integration förekommer arbetsmarknaden, samt i vissa formuleringar skolan, som de arenor i 

vilka integrationen sker. Denna utveckling kan relateras till en något mer skyldighetsbaserad 

logik eftersom den arbetsorienterade välfärdspolitiken ställer högre krav på medborgares 

prestationer och därmed en plikt och en skyldighet (K. Larsson, 2015, s. 27ff). 

Nya Moderaternas idé- och handlingsprogram från 2013 innehåller vissa formuleringar 

som indikerar på en något delad logik. Idéprogrammet innehåller dock inga tydliga 

formuleringar om hur integrationen ska ske utöver att det ska bygga på en ”ömsesidig 

nyfikenhet” (Nya Moderaterna, 2013a, s. 17).  Tydligare förslag på hur det ska ske mest 

effektivt finns i handlingsprogrammet. Det starkaste argumentet för effektiv integration 

uttrycks som möjlighet till egenförsörjning och därför stärkta möjligheter att snabbt etablera sig 

på arbetsmarknaden (Nya Moderaterna, 2013b, s. 12). Eftersom arbetslinjen, vilken starkt 

förespråkas i handlingsprogrammet, tidigare beskrivits tillhöra en mer skyldighetsbaserad linje 

har även jag valt att tolka dessa argument som en mer incitamentbaserad inställning (K. 

Larsson, 2015; Borevi, 2010b). Vissa formuleringar i handlingsprogrammet visar dock på att 

det finns formuleringar som direkt kan kopplas till en mer resursbaserad inställning: ”Sfi-

undervisningen ska förbättras med stärkt koppling till arbetsmarknaden. Instegsjobben, insatser 

för rådgivning och mentorskap till stöd för företagande ska utvecklas. För att stimulera till 

resultatförbättringar kan resurserna till skolor i utsatta områden behöva förstärkas” (Nya 

Moderaterna, 2013b, s. 12). Dels återkommer det tydliga ställningstagandet kring arbetslinjen 

men också formuleringar kring att det krävs mer resurser till skolor i utsatta områden. Dessa 

resurser till skolan skulle dock kunna vara en form av riktade åtgärder, vilket också kan sägas 

tillhöra en skyldighetsbaserad linje, snarare än mer allmänna åtgärder som används för att 

legitimera den aktuella logiken.  
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De uppdaterade partilinjerna från nya moderaterna är tydligare formulerade utifrån en 

incitamentbaserad logik. Ett av de första uttrycken kring integration i dokumentet indikerar 

detta: ”Vi vill stärka människors drivkrafter till arbete och integration” (Nya Moderaterna, 

2017, s. 13). En utveckling av denna formulering är följande:  

 

Vi vill att det tillfälliga uppehållstillståndet blir permanent efter tre år om man fullföljt de 

etableringsaktiviteter man har i sin etableringsplan och skyddsskäl kvarstår. Detta är en del i att öka 

incitamenten och egenansvaret i att bidra till att göra sig anställningsbar (Nya Moderaterna, 2017, s. 13). 

 

Till skillnad från tidigare något delade formuleringar finns det i de uppdaterade dokumenten en 

tydligare logik i form av dels individbaserade formuleringar men också att detta ska uppnås 

genom incitament vilka ska motivera dessa individer att integreras. Detta är formulerat genom 

tydligare krav på fullföljandet av aktiviteter inom etableringsplanen vilket i sin tur motiverar 

individerna att göra sig anställningsbara och därmed mer tillgängliga för att integreras genom 

arbete. Som en tydlig markering har ett mål presenterats för integrationspolitiken. Detta mål 

beskrivs som: ”Att sanktionsmöjligheterna ska utvidgas och användningen av redan existerande 

sanktionsmöjligheter i etableringsersättningen ska utökas för att förtydliga skyldigheten att 

delta i den obligatoriska delen av samhällsinformation” (Nya Moderaterna, 2017, s. 28). Här 

förespråkas en tydlig incitamentsbaserad linje i form av krav på att delta i obligatorisk 

undervisning samt möjligheter för sanktioner om detta inte genomförs. Detta förslag tolkas som 

en utpräglad form av skyldighetsbaserad logik.  

Sammanfattningsvis representerar Sverigedemokraterna likt tidigare rubrik en oförändrad 

position angående hur integrationen ska ske. Partiet förmedlar i båda dokument en 

skyldighetsbaserad position där en assimilering ska ske genom motivation eller incitament. 

Socialdemokraternas position har förändrats något i och med tydligare formuleringar kring krav 

på motprestationer i form av ökade förväntningar på arbetsmarknaden. I Nya Moderaternas 

senare program framskrivs en mer utpräglad incitamentbaserad position jämfört med tidigare 

dokument, där flera formuleringar i det senare dokumentet kan kopplas till mer 

skyldighetsbaserad position.  

 

6.3 Hur legitimeras det? 

Eftersom Sverigedemokraternas principprogram uttrycker en logik som kan kopplas till en 

politik som förespråkar assimilering till etnisk gemenskap snarare än de övriga studerade 

partierna vilka snarare för politik för assimilering till civil gemenskap är legitimeringsaspekten 
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något svårtolkad i detta fall. Eftersom partiet förmedlar en ståndpunkt som baseras på 

individens ansvar och tydligt incitamentbaserade medel, uppnås också legitimiteten genom 

riktade åtgärder vilket garanterar att de sociala resurserna enbart går till de som ansträngt sig 

för att med paritets ordval, ”assimileras”, till det svenska samhället. De utökade krav på 

undervisning och test i kombination med medborgarskapsansökan som formulerats i partiets 

uppdaterade inriktningsprogram förstärker bilden av en kravbaserad diskursiv position 

(Sverigedemokraterna, 2017, s. 1). Därmed blir även det system som förespråkas tydligare 

selektivt, eftersom det ställer tydligare gränser för vad som är tillgängligt respektive vad som 

inte är det.  

Socialdemokraterna förespråkar en interkulturell logik där en lyckad integration bygger på 

att motverka rasism och motsättningar genom ett bredare jämlikhetsarbete, full sysselsättning 

och utveckling av den generella välfärdspolitiken (Socialdemokraterna, 2013, s. 13). Denna 

inställning kan sägas tillhöra en rättighetsbaserad linje eftersom instrumenten formuleras som 

generella i det övergripande syftet att undvika stigmatisering och verka för interkulturalitet, 

vilket definieras som ett utbyte av mellan människor med olika utgångspunkter och 

referensramar (Socialdemokraterna, 2013, s. 13). Den sammanhållningsinriktade inställningen 

förekommer även i partiets uppdaterade partiprogram. Även de insatser som framställs som 

mest effektiva tyder fortfarande på en rättighetsbaserad inställning med breda investeringar i 

utbildning och arbete för att rättviseaspekten ska förstärkas (Socialdemokraterna, 2017, s. 9).  

Det som av Nya Moderaterna presenteras som legitimerande är en något delad uppfattning 

kring politikens och individers ansvar. I det tidigare handlingsprogrammet presenteras en 

allmän uppfattning om ett universellt system där lagstiftningen finns till för att motverka 

diskriminering men samtidigt medföra en så begränsad kontroll över individer som möjligt 

(Nya Moderaterna, 2013b, s. 18). Detta tyder alltså på en rättighetsbaserad logik där systemen 

ska vara universella med fördel för individers friheter och rättigheter. Däremot innebär partiets 

uppdaterade dokument en något förändrad diskursiv uppfattning i och med de tydligare 

formuleringarna kring särskilda krav och även risk för sanktioner inom etableringsuppdraget 

för de nyanlända (Nya Moderaterna, 2017, s. 28). Denna uppdaterade formulering tyder på en 

utökad individuell kontroll och en mer skyldighetsbaserad position.  
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7. FÖRÄNDRINGAR I EN DELAD INTEGRATIONSDISKURS 

 

I följande del presenteras en diskussion baserad på den presenterade analysen av de utvalda 

partiernas dokument samt hur detta relaterar till den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna.  

Den presenterade analysen av det studerade materialet visar dels på diskursiva skillnader 

mellan de utvalda partiernas logiker kring integration men också på att det specifikt inom 

Socialdemokraterna samt Nya Moderaterna skett en förändring i form av en gemensam rörelse 

mot tydligare skyldighetsbaserade diskursiva positioner. Något gemensamt för de två största 

riksdagspartierna är det finns formuleringar som visar en något dubbel bild av partiernas 

förespråkade logiker. Sverigedemokraterna är det enda partiet i undersökningen vars diskursiva 

position inte har förändrats under den undersökta tidsperioden. Detta kan delvis bero på att det 

utvalda materialet för partiets senare position inte varit lika omfattande som övrigt material men 

också att övriga partiers positioner rör sig närmare en logik vilket liknar partiets egna position. 

Sammantaget visar analysen att formuleringar i dokumenten, vilka berör integration och 

nyanländas etablering, förekommer mer frekvent hos Socialdemokraterna och Nya 

Moderaterna efter det ökade flyktingmottagandet under 2010-talet jämfört med tidigare. Denna 

diskursiva förändring tolkas som ett direkt svar på det ökade krav som fortfarande finns 

gällande mottagande- och etableringsuppdraget. Sammanfattningsvis kan den diskursiva 

förändring vilken observerats illustreras med hjälp av Karin Borevis första idealtypiska modell. 

Partiernas namn har förkortats och pilar illustrerar i vilken riktning den diskursiva förändringen 

har skett. 
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  Förhållningssätt till 

etnisk olikhet 

   

   

Inte främja  

minoritetskulturer 

 

  

Främja 

minoritetskulturer 

 

Föreställning 

om den 

nationella 

identiteten 

Etnisk 1. 

SD 2013 

SD 2017 

 2.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Civil 

3. 

M 2017           M 2013 

 

                        S 2017 

 4. 

 

 

S 2013 

 

      

Tabell 4: Observerade diskursiva förändringar i partiprogrammen utifrån Karin Borevis (2010) första 

idealtypiska modell för förhållningssätt till invandrare och minoriteter. 

 

Kopplat till den konvergens vilken påvisats av Joppke (2004; 2007) kan Nya Moderaterna 

och deras allt tydligare förespråkade skyldighetsbaserade integrationslogik sägas vara ett tecken 

på att partiet följer den politiska trend vilken observerats i övriga Europa. I partiets tidigare 

dokument förekommer formuleringar som tyder på en något delad logik där bland annat 

formuleringar om strukturella problem, mer resurser till skolor och en ömsesidig nyfikenhet 

kan tolkas som indikatorer på en något rättighetsbaserad inställning. De aspekter som talar för 

att partiet redan 2013 kan sägas representera en mer skyldighetsbaserad logik är de 

formuleringar som betonar individens ansvar och arbetslinjen. I partiets nyare dokument 

förekommer flera uttryck som kan kopplas till en mer utpräglad skyldighetslogik i form av 

framskrivningar av individens yttersta ansvar i integrationsprocessen samt tydligare krav på 

motprestationer inom etableringsuppdraget. Detta följer den mer restriktiva diskursiva 

utvecklingen av migration- och integrationspolitiken i övriga Europa. 

Trots att det övergripande intrycket av Socialdemokraternas partiprogram visar på en 

fortsatt utpräglad rättighetslogik finns det tendenser i det uppdaterade partiprogrammet som 

indikerar en försiktig diskursiv förändring mot en mer skyldighetsbaserad logik. Till skillnad 

från den förändring som skett i Nya Moderaterna mot en tydlig linje har förändringen hos 

Socialdemokraterna snarare smugit sig in bland övriga formuleringar. I partiets tidigare 

dokument visar betoningarna på samhällets breda ansvar, resursfördelning och arbete mot 

segregation på en utpräglad rättighetslinje. I det uppdaterade partiprogrammet är den förändring 
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som tydligast visar på en något ändrad logik, formuleringarna om individers ökade ansvar för 

att göra sig anställningsbara samt tydligare krav på motprestationer i form av vuxenutbildning, 

validering av tidigare studier samt språkundervisning. Arbetslinjen förekommer i både det 

tidigare och det uppdaterade programmet, i det senare något mer frekvent. Även detta tolkas 

som en något förändrad diskursiv logik kring integration eftersom den arbetsorienterade 

välfärdspolitiken tidigare beskrivits som mer utpräglat villkors- och skyldighetsbaserad snarare 

än rättighetsbaserad (K. Larsson, 2015).  

Ett övergripande intryck av den presenterade analysen är alltså att de undersökta partierna 

följer den konvergens som påvisats av Joppke (2004; 2007). Utvecklingen i det svenska fallet 

vilken beskrivits av Borevi (2010a, s.29) som en fortsatt utpräglad rättighetslinje kan sägas ha 

förändrats något i och med den ökande migrationen under 2010-talet. Detta skulle vid en 

överföring till faktiska politiska beslut innebära att Sverige inte längre kan sägas utgöra ett 

undantag för Joppkes tes utan snarare anpassar sig till den utveckling som observerats i övriga 

Europa med striktare migrations- och integrationspolitik. Huruvida Sverigedemokraternas 

oförändrade position som ett fortsatt anti-immigrationsparti påverkar de övriga partiernas 

diskursiva positioner är svårt att uttala sig om utan att studera politiska debatter och flera arenor 

där samtal om migration och integration sker. Den diskursiva utveckling som observerats i 

denna studie indikerar dock att de studerade partierna rör sig allt närmare varandra i form av en 

mer skyldighetsbaserad logik men skillnader kvarstår fortfarande gällande inställningar till 

obligatoriska språktest och andra kravbaserade incitament. Sainsbury (2012) beskriver att 

riksdagspartierna under sent 1960- och tidigt 1970-tal intagit en något konsensusliknande 

positiv inställning till mångkulturalism. Den diskursiva utveckling som observerats under 2013-

2017 kan sägas utgöra en utjämning i motsatt riktning. Orsaken till den förändring som 

observerats i Nya Moderaterna och Socialdemokraternas partidokument kan dels bero på den 

ökade migrationen under 2010-talet och de effekter detta haft på mottagande- och 

etableringsuppdraget i form av högre krav på effektiv hantering. En annan möjlig förklaring är 

att de diskursiva positionerna närmar sig varandra, inklusive Sverigedemokraternas striktare 

inställning, som ett sätt att anpassa sig till en delad opinion hos väljarna. Den anti-

immigrationslinje och assimileringspolitik vilken förespråkas av Sverigedemokraterna kan 

beskrivas som ett försök att lyfta en fråga vilken inte tidigare behandlats i en större omfattning 

av övriga partier (Schierup, 2006, s. 135). I och med den ökade migrationen har det dock blivit 

aktuellt för samtliga partier att föra en aktiv politik inom integration och migration. Den ökade 

frekvensen i vilken formuleringar kring nyanländas etablering förekommer, i de uppdaterade 

dokumenten, från Socialdemokraterna och Nya Moderaterna är ett tecken på detta. Karin Borevi 
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(2010b) beskriver utvecklingen under 1980-talet i Sverige som en diskret retorisk politisk 

förflyttning från statens till individens ansvar när det gäller integration samt att utvecklingen 

under 1990-talet innebar införandet av en mer incitamentbaserad etableringslogik. Den diskreta 

diskursiva förändring vilken observerats i Socialdemokraternas program kan liknas vid detta 

och visar ytterligare ett steg mot en skyldighetsbaserad logik. I både Moderaternas och 

Socialdemokraternas uppdaterade dokument har statens ansvar gentemot individens tonats ner.  

Utifrån Karin Borevis (2010a) idealtypiska modell över integrationsregimer kan en 

utveckling i riktning från en mångkulturell politik till en politik som karaktäriseras av 

assimilering till en civil gemenskap innebära att etniska minoriteter inte främjas. Är denna 

utveckling generell över partilinjerna vilket resultatet av denna analys indikerar, riskerar de 

politiska beslut som fattas påverka etniska minoriteters rättigheter negativt. Som Marshall 

(1950) beskriver, riskerar individer vars rättigheter begränsas att marginaliseras av övriga 

samhället eftersom de inte ses som fullvärdiga medborgare. I detta sammanhang blir det 

problematiskt eftersom analysen visar att samtliga studerade partier utvecklas i en diskursiv 

politisk riktning och förespråkar en politik vilken kan tolkas som ej främjande av minoriteters 

rättigheter. En möjlig konsekvens av detta är att de politiska beslut som fattas utifrån de 

diskuterade logikerna och integrationsregimerna i slutändan påverkar minoriteter eller 

nyanlända i Sverige negativt.  

Något som är värt att ha i åtanke är att det finns skillnader mellan en förespråkad partilinje 

jämfört med den politik som blir faktiskt gällande i det aktuella landet. Den diskursiva 

förändring mot en tydligare skyldighetsbaserad logik som skett mer direkt i Nya Moderaterna 

och diskret i Socialdemokraterna, betyder inte automatiskt att de politiska beslut som fattas 

också följer den diskursiva trenden. Övriga riksdagspartier har också inflytande över de beslut 

som blir verklighet. Däremot har det språk som formuleras i dokumenten en effekt på hur 

politiker agerar och argumenterar och därigenom förmodligen de beslut som fattas. Huruvida 

den diskursiva förändringen som observerats i denna studie även förekommer i riksdags- och 

regeringsbeslut samt hos övriga riksdagspartier, samt om dessa följer samma diskursiva 

utveckling, är något som med fördel kan undersökas i en framtida studie. En vidare studie kan 

dessutom undersöka hur människor som kommit till Sverige under den undersökta tidsperioden 

faktiskt upplever hur etableringen och integrationen har fungerat för dem. Är det så att politiken 

genom en allt mer skyldhetsbaserad logik också påverkar integrationsprocessen negativt för de 

människor som väljer att bosätta sig i Sverige? Och hur ser detta ut i relation till 

etableringsuppdraget och det ansvar som Arbetsförmedlingen i dagsläget har? 
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8. SLUTSATSER 

 

Frågeställningen som presenterades tidigt i denna uppsats var följande: Hur har den politiska 

diskursen förändrats mellan 2013 och 2017 med avseende på nyanländas rättigheter och 

skyldigheter i integrationsprocessen? I den presenterade analysen samt diskussionen 

framkommer det att de studerade partierna intar något olika diskursiva positioner samt att dessa 

inom Socialdemokraterna och Nya Moderaterna i någon mån har förändrats i en riktning mot 

en mer skyldighetsbaserad logik kring integration och etablering för nyanlända. Den diskursiva 

förändringen inom Socialdemokraterna har karaktäriserats av en utveckling från en mer betonad 

rättighetslogik till en något diskret betonad skyldighetslogik eller delad position. Den 

diskursiva positionen hos Moderaterna har utvecklats från en något delad logik till en mer 

utpräglad skyldighetslogik. Det enda partiet vars position inte har förändrats är 

Sverigedemokraterna som i det uppdaterade inriktningsprogrammet fortfarande förmedlar en 

skyldighetsbaserad position och en mer utpräglad assimileringspolitisk ambition. Det finns 

alltså tendenser i de två största riksdagspartierna som till en viss mån stödjer Joppkes tes att de 

europeiska länderna genomgår en konvergens mot en allt mer kravbaserad integrations- och 

migrationspolitik på ett diskursivt plan. Detta motsäger vidare Borevis framförda argument att 

den svenska politiken karaktäriseras av en fortsatt utpräglad rättighetslinje utan snarare följer 

den trend vilket observerats i övriga Europa. Denna utveckling kan vara ett resultat av det ökade 

flyktingmottagandet som skett i Sverige under 2010-talet men också på en delad opinion i 

väljarkåren. Huruvida denna diskursiva utveckling faktiskt återspeglas i de politiska beslut som 

fattas är något som kan undersökas i en framtida studie.  
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