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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur integration formas diskursivt i politiska förslag. 

För att göra detta har följande forskningsfrågor använts:  

• Hur framställs integration i motionerna?  

• Vilka antaganden finns bakom framställningarna av integration?   

• Vilka skillnader i framställningarna finns mellan de olika riksdagspartierna?  

Det analyserade materialet i uppsatsen är motioner från de politiska partierna i Sveriges 

riksdag, totalt har 91 motioner analyserats. Analysmetoden är en variant av diskursanalys och 

kallas för ”What’s the problem represented to be?” och går ut på att hitta 

problemkonstruktioner i politiska texter. Som grund för diskursanalysen ligger det teoretiska 

perspektivet socialkonstruktivism från Berger och Luckmann. Teorin används för att ge en 

bakgrund till och förståelse för språkets betydelse för diskursanalytiska metoder. Som 

analysverktyg har fyra diskursanalytiska begrepp använts: binäritet, stereotypisering, 

kategorisering och nyckelkoncept. De analytiska begreppen utvecklades av Stuart Hall och 

Carol Bacchi. Efter den genomförda analysen kunde tre diskurser urskiljas. Dessa diskurser är 

samhällsekonomi, individens anpassning och till sist samhällets anpassning. Analysen visade 

att integration framställs som uppnådd när en person har fått ett jobb, lärt sig språket och 

”svenska värderingar”. Det finns flera antaganden som ligger bakom framställningarna av 

integration, ett antagande är att de personer som kommer till Sverige har icke-önskvärda 

värderingar, de arbetar inte om det inte finns krav på det och nyanlända kvinnor antas behöva 

mer stöd i integrationsprocessen. Det finns inga större skillnader mellan de olika partierna 

gällande de tre diskurserna som framkommit, dock har förslagen inom dem skilt sig åt. 

Högerpartier har större fokus på samhällsekonomin och vänsterpartier har fokus på samhällets 

anpassning, vilket var den största diskursen sammantaget.   

 

 

Nyckelord: politiska partier, integration, diskursanalys, WPR-analys 
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1. Inledning  

Inför riksdagsvalet 2018 var integration på åttonde plats på frågorna som avgjorde hur 

personer röstade. Trots att det fanns andra frågor som hade större påverkan i valet av parti 

kretsade mycket av valdebatten kring integration (SVT VALU, 2018). Invandring och hur de 

som invandrar ska integreras i Sverige är en politisk fråga som har varit aktuell sedan 1960-

talet (Westin, 2004, s. 202). Frågan om utrikes- och inrikesföddas jämlikhet och delaktighet i 

samhället är politiskt laddad men trots detta är det inte tydligt vad som menas med integration 

och vad integration egentligen innebär (Brnic, 2004, s. 143). Denna oenighet om vad 

integration innebär skapar en politisk debatt som är intressant att undersöka då integration har 

haft en relativt stor påverkan på hur det svenska folket röstade i valet 2018.  

 

Det finns flera studier som undersöker hur dagspress skriver om integration, till exempel 

Integrationsverkets1 undersökning ”integrationsbilder”. Där framkom det att medier kunde 

behandla integration som ett hinder till något och som en åtgärd på problem i samhället 

(Integrationsverket, 2002, s. 58). Integrationsverket kom även fram till att allmänheten hade 

en positiv grundsyn på integrationen och integrationens möjligheter för det svenska samhället 

samtidigt som allmänheten är medveten om strukturer som hindrar framgångsrik integration. 

Medier har en viktig roll i opinionsbildningen i frågor som rör etnisk mångfald och deras bild 

påverkar inte bara allmänheten utan även samhällets självförståelse (Integrationsverket, 2002, 

ss. 11–12). Det skapas ofta ett ”vi och dem” när integration eller invandrare framställs i 

medier (Borevi, 2002). 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur integration framställs i politiska texter. Detta görs 

genom att analysera politiska motioner, där politisk problemformulering kan förstås som 

central. Den politiska kontext som motionerna skapas inom, deras avsändare samt en 

tidsmässig avgränsning gör materialet särskilt intressant att undersöka. Uppsatsen undersöker 

hur olika problem konstrueras och kopplas till integration genom de lösningsförslag som 

formuleras i motionerna. Den tidsmässiga avgränsningen i materialet är att analysera motioner 

från 2017/18 då det kan antas ha funnits särskild motivation för samtliga riksdagspartier att 

bidra med motioner som berör ett ämne som diskuterades mycket inför valet.  

 
1  Integrationsverket är en nedlagd myndighet som ansvarade för flyktingar och invandrare. Myndighetens 
uppdrag har idag delats upp i flera myndigheter: Ungdomsstyrelsen, Migrationsverket och SCB. 
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Genom att analysera motioner som skickats in innan valet 2018 kan jag undersöka hur 

politiker talar om integration. Detta ger en bild av vilka ”problem” som politiker kopplar 

samman med integration, vilket påverkar deras olika förslag till lösningar på det upplevda 

problemet. Det är även av intresse att se hur och om de politiska partierna skiljer sig åt. 

Analysen utgår från Carol Bacchis diskursanalytiska metod ”What’s the problem represented 

to be?” för att särskilt ta fasta på de problemformulerade aspekterna i materialet.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, genom en diskursanalys av motioner, analysera hur integration 

framställs diskursivt i politiska förslag rörande integration.  

Forskningsfrågorna är:  

• Hur framställs integration i motionerna?  

• Vilka antaganden finns bakom framställningarna av integration?   

• Vilka skillnader i framställningarna finns mellan de olika riksdagspartierna?  

 

1.2. Uppsatsens disposition  

Uppsatsen kommer att inledas med en presentation av den valda teorin, 

socialkonstruktivismen och de valda diskursteoretiska begrepp som kommer att användas för 

att besvara forskningsfrågorna. Teoriavsnittet ska introducera läsaren för diskursanalys och 

motivera relevansen av studien, av den anledningen är det avsnittet placerat innan tidigare 

forskning.  

 

Därefter presenteras den tidigare forskningen bestående av diskursanalytiska studier om 

integration, invandring och migration. Den tidigare forskningen presenterar även hur ett ”vi 

och dem” konstrueras och framkommer i diskursanalyser. Forskningen är genomförd på 

politiska material i olika länder.  

 

Därefter kommer metodkapitlet. Den valda varianten av diskursanalys som kommer att 

användas i denna studie är Carol Bacchis What’s the problem represented to be? Här kommer 

även urvalsprocessen, det analyserade materialet och tillvägagångssätt redovisas, kapitlet 

avslutas med reflektioner kring validitet och reliabilitet. Därefter kommer de diskurser som 

identifierats under analysen att analyseras och ett resultat kommer att presenteras. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion kring uppsatsens genomförande och resultat.  
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer den valda teorin för uppsatsen att presenteras. Kapitlet inleds med en 

presentation av det teoretiska perspektiv som kommer att användas i uppsatsen (2.1), vilket är 

socialkonstruktivism så som Berger och Luckmann beskriver det. Teorin belyser språkets 

betydelse i konstruktionen av människans verklighet. Socialkonstruktivismens syfte i denna 

uppsats är att ge en bakgrund till och förståelse för hur språket används och skapar en 

verklighet inom den valda diskursanalytiska metoden. Språkets betydelse och hur språket 

konstruerar verkligheten ligger till grund för analysen, men socialkonstruktivismen kommer 

inte vara det primära verktyget för att analysera materialet. För att presentera 

socialkonstruktivismen används här Peter L. Berger och Thomas Luckmanns bok 

Kunskapssociologi samt i viss mån Søren Barlebo Wennbergs bok Socialkonstruktivism där 

Barlebo Wennberg presenterar sin tolkning av bland annat Berger och Luckmanns perspektiv. 

Socialkonstruktivismen är vald då den ger en bakgrund till och är utgångspunkten för den 

valda analysmetoden, diskursanalys, vars utgångspunkter kommer att presenteras efter teorin 

(2.2). När de diskursanalytiska utgångspunkterna presenterats följer en presentation av de fyra 

diskursteoretiska begrepp som kommer att användas för att analysera det valda materialet i 

uppsatsen (2.3). Två av begreppen kommer från Carol Bacchi och det är nyckelkoncept och 

kategorisering. De andra två kommer från Stuart Hall och det är binäritet och 

stereotypisering. Dessa fyra begrepp är de huvudsakliga verktyg som används för att 

analysera materialet, och mer specifikt, de diskurser som hittats i materialet.  

 

2.1. Berger och Luckmanns socialkonstruktivism 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivism används för att synliggöra hur språket används 

för att legitimera den sociala värld som människan lever i. Genom den pågående dialektiska 

processen som består av spridningen av vanor (externalisering), en upplevd objektiv 

verklighet (objektivisering) och övertagandet av den sociala världen i generationer 

(internalisering) skapas institutioner, en social verklighet och en social individ (Berger & 

Luckmann, 1998, s. 153). Denna process förklaras närmare nedan.  

 

Mänskliga vanor och all mänsklig aktivitet blir vanemässig genom att upprepas och kommer 

till slut uppfattas av den handlande som det självklara sättet att göra handlingen på. 

Vanemässigheten gör att handlingarna genomförs på samma sätt hela tiden. Denna 

vanemässighet gäller icke-social och social aktivitet och gör att alternativa handlingar 
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minskar (Berger & Luckmann, 1998, s. 69). För att människor ska kunna samspela med 

varandra så är vanor viktiga och i detta samspel bildas olika typifieringar (Barlebo Wennberg, 

2000, s. 72). En typifiering innebär att en tillskriver den andra parten i interaktionen vissa 

motiv för sina handlingar. Vi typifierar människor i vår vardag för att förstå hur vi ska bemöta 

personer, det innebär i praktiken att vi delar in människor i olika kategorier. Dessa 

typifieringar leder till en fördelning av de sociala handlingarna då de fungerar som en 

arbetsfördelning (Berger & Luckmann, 1998, s. 43; jfr Barlebo Wennberg, 2000, s. 72).  

 

När vanor har etablerats börjar en externalisering av dessa vanor. Externaliseringen innebär 

att vanorna sprider sig till flera människor och fler människor får den nya vanan. Den 

konstant pågående externaliseringen av vanor mellan människor skapar samhällsordningen  

(Berger & Luckmann, 1998, s. 68). När vanorna har externaliseras till ett större sammanhang 

blir de till sociala institutioner (Barlebo Wennberg, 2000, s. 73). Institutionerna finns i 

verkligheten i kollektiv som består av flera människor (Berger & Luckmann, 1998, s. 43).  

 

Den process som gör att de externaliserade produkterna av den mänskliga aktiviteten upplevs 

som objektiv kallas objektivering (Berger & Luckmann, 1998, s. 77). Mänskliga uttryck för 

känslor och tankar kan objektiveras och fungerar som mer eller mindre varaktiga tecken på 

subjektiva processer hos den som använder sig av dem. Ett exempel på mänskligt uttryck som 

kan objektiveras är människans olika ansiktsuttryck, men föremål kan också objektiveras 

(Berger & Luckmann, 1998, ss. 48–49). Den institutionella världen är en objektiverad 

mänsklig aktivitet och det är även varje enskild institution (Berger & Luckmann, 1998, s. 77). 

De institutioner som bildats upplevs genom objektiviteten som att de existerar bortom de som 

förkroppsligar dem för ögonblicket och upplevs äga en egen verklighet som möter individen 

(Berger & Luckmann, 1998, s. 75). Genom legitimering och förtigning av objekt upplevs de 

sociala institutionerna som en objektiv sanning och därför framstår de som något där ute som 

man inte kan få bort med viljans hjälp. Därmed har samhället blivit en objektiv social 

verklighet (Barlebo Wennberg, 2000, s. 73). I denna process har språket en betydande roll i 

legitimeringsprocessen och legitimeringen bygger på språket (Berger & Luckmann, 1998, s. 

81).  

 

För att föra vanorna vidare och för att de ska befästas så internaliseras den objektiverade 

sociala verkligheten in i medvetandet under socialisationens gång (Berger & Luckmann, 

1998, s. 77). Internaliseringen är en grundläggande del i att förstå andra medmänniskor och 
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för att världen ska upplevas som meningsfull och som en social verklighet. Denna process, 

när en individ ”tar över” den värld som andra redan lever i kallas socialisering. När en individ 

förstår andra personer och deras verklighet blir individen en del i samhället (Berger & 

Luckmann, 1998, s. 154). Sedan blir människan en social individ.  

 

Det finns alltså tre dialektiska moment i den sociala verkligheten, dessa är externalisering, 

objektivering och internalisering som var och ett av dem motsvarar ett viktigt drag hos den 

sociala världen. Samhället är en mänsklig produkt, en objektiv verklighet och människan är 

en social produkt (Berger & Luckmann, 1998, ss. 77–78). Språket har en viktig roll i 

legitimeringen av den sociala och institutionella världen och ger människan möjlighet att föra 

vanor och kunskaper vidare i generationer (Berger & Luckmann, 1998, s. 153; Barlebo 

Wennberg, 2000, s. 72). Språket och dess användning är av intresse när diskursanalytiska 

metoder och teorier används och så även i denna uppsats. Hur språket används i 

legitimeringen av problemrepresentationerna i motionerna är av intresse för analysen i denna 

uppsats.  

 

2.2. Diskursanalys 

Diskursanalyser bygger på en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som 

hävdar att vår tillgång till verkligheten går genom språket. Det är med hjälp av språket som vi 

skapar våra representationer av verkligheten. Språket bidrar till dessa representationer och till 

att skapa verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). Människan använder med 

andra ord inte bara språket som en kanal för att förmedla känslor och information utan det är 

genom språket som människor konstruerar den sociala världen, sina identiteter och sociala 

relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Det blir därmed möjligt att förstå hur 

typifiering, externalisering, objektivering och internalisering är förknippade med språket. 

Diskurser är de mönster som språket är strukturerat i och som människan följer när hon agerar 

inom olika sociala domäner, till exempel politisk diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 7). Diskursanalys kan användas som en metod och ett sätt att analysera texter. 

Metoden och/eller teorin sätter fokus på diskursiva relationer där språkliga uttryck är i 

centrum. Detta sätt att analysera språk på bryter ner distinktionen mellan idé och verklighet 

och väver samman språk och handling (Bergström & Boréus, 2012, s. 354). En förändring i 

diskursen innebär därmed att den sociala verkligheten också ändras (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 16). Diskursanalysen möjliggör därmed för en analys av de konstruktioner 
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som kan förstås som produkter av de dialektiska processer som Berger och Luckmann 

beskriver diskurserna som.  

 

2.3. Teoretiska begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mina teoretiska begrepp vilka är binäritet och 

stereotypisering (2.3.1.) som Stuart Hall har utvecklat samt kategorisering och nyckelkoncept 

(2.3.2.) som är begrepp utvecklade av Carol Bacchi.  

 

2.3.1. Binäritet och stereotypisering 

Ett vanligt förekommande fenomen inom diskursanalys är binäritet. Sociologen och 

kulturteoretikern Stuart Hall förklarar det som ett sätt organisera kunskap om världen genom 

motsatspar. Att dela in människor på en binär skala skapar ett vi och dem, de människor som 

inte tillhör majoriteten blir placerad på en binär skala med två extremer. Antingen är de goda 

eller onda, civiliserade eller galna. De blir ofta klassificerade som båda på samma gång (Hall, 

1997, s. 229). Det gör att de fastnar i den binära strukturen av en stereotyp bild av ”de andra” 

vilket leder dem till att hela tiden växla mellan att vara ”onda” och ”goda” och ibland att 

representera bägge delarna på samma gång (Hall, 1997, s. 263). I uppsatsen används 

begreppet som ett verktyg för att förstå och identifiera konstruktioner i materialet. Det 

anknyter vidare till resterande analytiska begrepp, vilket diskuteras mer nedan.  

 

Stereotypisering är ett annat sätt att dela in människor. Stereotypisering innebär att människor 

delas in i tydliga, ytliga och lättidentifierade kategorier och ett antagande om att egenskaper 

som tillskrivs dessa kategorier identifierar människor som räknas till kategorierna. Att 

stereotypisera är därmed även det något som splittrar och bidrar till ett vi och dem. Det 

tydliggör skillnaden mellan majoriteten och minoriteten och befäster och naturaliserar dessa 

skillnader. Stereotypisering sker oftast där det finns en ojämn maktfördelning (Hall, 1997, s. 

258).  

 

2.3.2. Kategorisering och nyckelkoncept 

Det diskursanalytiska begreppet kategorisering är liksom stereotypisering, ett sätt att dela in 

människor på. Exempel på olika kategorier är ålder, kön, sexualitet eller andra 

personkategoriseringar. Kategorierna är inte naturligt givna utan skapas i diskursen genom att 

tillskrivas mening och egenskaper. Kategorier är en del i hur styrande utförs (Bacchi, 2009, s. 
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9). De tre analytiska begrepp som redogjorts för ovan fungerar på kompletterande sätt för att 

analysera olika uppdelande mekanismer i materialet.  

 

Det fjärde diskursanalytiska begreppet som kommer att användas är nyckelkoncept. Ett 

nyckelkoncept är öppna, mångtydiga och abstrakta fenomen, till exempel ”hälsa” och 

”välfärd”, i denna uppsats är ett självklart nyckelkoncept ”integration”. Då nyckelkoncepten 

är så pass öppna fylls de med olika betydelser beroende på avsändaren (Bacchi, 2009, s. 8). 

Som analytiskt verktyg används detta begrepp i uppsatsen som ett sätt att analysera de 

betydelser som kopplas till fenomen som integration och de processer genom vilka detta görs. 

Begreppet används även för att identifiera dessa fenomen.  

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att redovisas. Den tidigare forskningen är vald då 

den berör delar som kommer att behandlas i denna uppsats. Några studier som presenteras är 

gjorda av språkvetare och diskursanalytiker, dessa belyser språkets betydelse och hur språket 

används för att förmedla och skapa en verklighet. Kapitlet inleds med en genomgång av hur 

integration har porträtterats i medier och konstruktionen av ett ”vi och dem” (3.1.). Vidare 

presenteras forskning som gjorts på politiska material i Europeiska unionen och länder i 

Europa (3.2.) för att sedan gå in på en diskursanalytisk studie som gjorts på politiska debatter 

i svenskkontext (3.3.). 

 

3.1. Binäritet 

Som nämnts i inledningen av uppsatsen har flera studier analyserat mediers konstruktion av 

integration. Studierna har antingen använt ordet integration eller närliggande ord som 

migration och invandrare/invandring. I forskningsöversikten framkommer en konstruktion av 

ett ”vi och dem” när medier eller politiker talar om integration, invandring eller invandrare 

(Borevi, 2002; Borevi & Strömblad, 2004; Hagren Idevall, 2016).  

 

Teun A. van Dijk, professor i diskursanalys, undersökte i en studie diskursen rörande etniska 

minoriteter genom textanalys av media och intervjuer. Den diskursanalytiska metoden som 

användes var systematisk diskursanalys där tematisk analys var central för att kunna studera 

fenomenet. Studien fann tydliga konstruktioner av ”vi och dem” (van Dijk, 1987). De teman 
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som identifierades visade att de som invandrat sågs som annorlunda (kultur, normer och 

mentalitet), de sysslade med negativa aktiviteter (kriminalitet) och hotade intressen (tar jobb, 

boende och välfärdsresurser). De framställdes som att de inte hörde hemma i samhället de 

kommit till. De teman som framkom var ofta implicita (van Dijk, 1987, ss. 385, 386). De 

identifierade temana visade att intervjupersonerna och medierna skapade ett ”vi och dem” när 

de talade eller skrev om minoriteter. Intervjupersonerna skapade ett ”vi och dem” och 

framställde sig själva i positiv dager och de andra negativt. Intervjupersonerna använde sig 

inte av namn på de etniska minoritetsgrupperna som de talade om, istället använde sig 

intervjupersonerna av pronomen vilket är ett sätt att distansera sig från dem språkligt (van 

Dijk, 1987, ss. 388, 389).  

 

3.2. Politiska diskurser i Europa 

I den politiska diskursen i Europa sammankopplas integration och familjeåterförening, 

antagandet är att de är sammankopplade och det påverkar hur integrationspolitiken utformas. 

Det framkommer i en studie gjord av samhälls- och beteendevetaren Saskia Bonjour och 

professor Albert Kraler (2018) där de sammanställt olika studier som analyserar de diskurser 

som framträder i integrationspolitiska material i Europa. I offentliga och politiska debatter 

framställs den etniska och kulturella mångfalden som skapats av migrationsflöden som ett 

problem då det hotar den sociala samhörigheten. Kopplingen mellan integration och 

familjeåterförening är ofta baserad på identitetspolitik och antaganden och inte fakta. Den typ 

av familjemigration som framställs som det största problemet är giftermål mellan personer 

med utländskbakgrund och personer som kom från dennes ursprungsland. Denna typen av 

giftermål framställdes som ett problem där giftermålet symboliserade en misslyckad 

integration av andra eller tredjegenerationens invandrare (Bonjour & Kraler, 2018, ss. 198, 

203).  

 

Andrew Geddes (2014) har undersökt hur Europeiska unionen (EU) har resonerat kring 

MENA-samarbetet kring invandringen. Geddes studie undersökte om EU såg invandring som 

en fara som EU måste skydda sig ifrån eller som en risk som måste hanteras. Han kom fram 

till att länder som såg migrationen som något som de måste skydda sig ifrån hade mer 

”säkerhetsrelaterade” utgångspunkter i sin politik, så som gränsskydd. De länder som såg 

migration som en risk ville skapa dialoger och partnerskap med andra länder. Det visade sig 
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dock att det inte finns någon klar distinktion mellan detta i EU:s politik utan migration ses 

som både som en fara att skydda sig ifrån och en risk som måste hanteras.  

 

I en studie om ”rasism på toppen”, det vill säga hur rasism påverkar politiken, har van Dijk 

tillsammans med Ruth Wodak, professor i lingvistik, med flera genomfört en studie i sex 

olika europeiska länder. Studien undersöker diskurser inom politiska debatter om invandring i 

de olika länderna och ger en bild av det politiska läget samt jämför resultatet mellan länderna. 

Den diskursanalytiska metoden kritisk diskursanalys användes för att hitta maktrelationer, 

ojämlikhet och dominans i materialet (van Dijk, 2000a, ss. 25–28). I analysen av materialet 

sökte de efter sex kategorier av språkligt framförande: teman, frånsägande av ansvar så som 

”jag har inget emot X men…”, implicita meningar, beskrivning av aktör eller grupp, 

argumentation och retoriska verktyg. Målet med kategorierna och att använda dem i analysen 

var att se hur kategorierna användes för att legitimera politik (van Dijk, 2000b, s. 57). 

Resultatet visade att extremhögern och vissa högerpartier använde sig av en retorik kopplad 

till hot, kriminalitet och att det fanns en risk för allmänheten att förlora sina jobb. Detta för att 

hindra liberal invandringspolitik. Istället för att invandrarna gjordes till offer så vände de på 

debatten och gjorde icke-invandrarna till offer. Det gjorde att det blev polariserat mellan 

vänsterpartier och högerpartier då vänsterpartier förde en diskurs om solidaritet och landets 

roll att hjälpa de som behöver hjälp (Wodak, 2000, ss. 356, 357). 

 

Även i Finland har diskursen kring invandring kopplats samman med hot, detta enligt Jouni 

Tilli, doktor i samhällsvetenskap, som genomfört en diskursanalys av offentligt material från 

politiska talespersoner i Finland och hur de talar om invandring. Han kom fram till att det 

fanns tre olika diskurser kring invandring, dessa handlade om ekonomi, hot och humanism. 

Den ekonomiska diskursen handlade om att det gynnade Finland ekonomiskt att det kom 

invandrare medan vissa ansåg att de som kom inte alls behövde fly utan de endast kom för att 

de ville ha det bättre ekonomiskt och utnyttjade välfärdssystemet (Tilli, 2019, ss. 224–227). 

Inom den andra diskursen som handlade om hot, talade politikerna om att det på en gruppnivå 

fanns hot mot finländska värderingar och mot rikets säkerhet (Tilli, 2019, s. 231). Den tredje 

och sista diskursen handlade om humanism, där menade personer att det var icke-humant att 

”sätta pris på personers huvud” och att de som kommer till Finland hade ett människovärde 

(Tilli, 2019, s. 231).  
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En studie gjord i Nederländerna (Prins & Saharso, 2008) har identifierat en ny diskurs kring 

integration som främst berör kvinnor. Den nya diskursen kallas ”realistisk” och var ett uttryck 

för en önskan om att behålla de centrala värdena inom europeisk civilisation: rationalitet, 

humanism och kristendom, sekularisering, yttrandefrihet, tolerans och rätten att inte bli 

diskriminerad. Den nya diskursen tog över den tidigare diskursen som handlade om stolthet 

över att leva i ett samhälle med multikulturalism. De nya realisterna var ”vanliga människor” 

som vågade säga som det var. Dessa ”realister” tog också avstånd från den progressiva eliten 

och deras tillskrivna politiska korrekthet, de ville även återfå en nationell identitet och tog 

avstånd från islam. Det sista som var utmärkande för den nya diskursen är att den var könad. 

För att påvisa problemen med det nya samhället så refererade ”realisterna” till problem med 

slöjor, påtvingade äktenskap, kvinnlig könsstympning, hedersvåld och homofobi. I de nya 

lagarna var det endast männen som blev adresserade och kvinnor framställdes som offer för 

sin egen kultur (Prins & Saharso, 2008).  

  

3.3. Politiska diskurser i Sverige 

I Sverige har språkvetaren Karin Hagren Idevall (2016) genomfört en diskursanalys av 

valdebatter inför riksdagsvalet 2014. Mer specifikt har hon analyserat den delen av 

valdebatterna som handlade om migration. Resultatet visade att Sverigedemokraternas 

partiledare gav en negativ bild av invandringspolitik och migration medans de andra 

partiledarna var positiva till att Sverige var ett öppet land samt tog avstånd från 

Sverigedemokraternas partiledare. De ville trycka på att Sverige var ett tolerant land som är 

beroende av migranter och flyktingar som kommer till Sverige på ”rätt sätt” och att individer 

gör ekonomisk nytta (Hagren Idevall, 2016). Karin Borevi som också har undersökt den 

svenska kontexten noterade ett skifte i språkbruk inom den svenska politiken på 90-talet. 

Innan 90-talet hade politiker använt begreppet ”invandrarpolitik” när de talade om politik 

rörande integration eller invandring. Detta ansågs kunna vara stigmatiserande och därför 

ändrades språkbruket och istället började termen ”integrationspolitik” att användas (Borevi, 

2002, ss. 130–131).  

 

Den tidigare forskningen som presenterats ovan belyser språkets användning i skapandet och 

förmedlingen av en upplevd verklighet. Forskningen har handlar om hur integration, 

invandrare och invandring formas diskursivt i olika kontexter och olika 

datainsamlingsmetoder har använts för att skapa ett analysmaterial. Min undersökning kan 
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bidra till en förståelse för hur integration formas diskursivt i Sverige på ett material som inte 

undersökts tidigare, undersökningen kan också bidra till en förståelse för hur integration 

framställs i samtida politiska texter.  
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4. Metod 

Detta kapitel inleds med en presentation av den valda metoden vilken är en variant på 

diskursanalytisk metod som utvecklats av Carol Bacchi. Metoden kallas för What’s the 

problem represented to be? och används för att hitta diskurser i politiska texter. Metoden har 

bland annat utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska teorin som presenterats i teoridelen. 

När metoden är presenterad kommer urvalsprocessen att redogöras för och det valda 

materialet, politiska motioner, kommer att presenteras. När det är gjort kommer analysens 

tillvägagångssätt att redovisas och kapitlet avslutas med en reflektion kring uppsatsens 

validitet och reliabilitet.  

 

4.1. Att hitta diskurser i politiska texter  

I denna uppsats kommer en diskursanalytisk ansats att användas, mer specifikt den 

diskursanalytiska metoden What’s the problem represented to be? (hädanefter kallad WPR). 

Denna metod har tar utgångspunkt i socialkonstruktivistiska teorier samt ett statsvetenskapligt 

perspektiv på styrning, så kallad governmentalitet. Den socialkonstruktivistiska teorin belyser 

det som tas för givet och är behjälplig i att identifiera kategorier och koncept; det 

statsvetenskapliga perspektivet på styrning tar fasta på den särskilda kontexten inom vilken 

politiska förslag befinner sig. Sammantaget gör detta metoden lämplig för denna studie 

eftersom den möjliggör en analys av de problemformuleringar som ibland är implicita i 

politiska förslag. Den socialkonstruktivistiska teorin belyser det som tas för givet och 

identifierar kategorier och koncept som finns inom politiska förslag, vilket gör att den 

tillsammans med WPR-analysen är passande för att analysera mitt material.  

 

För att kunna göra denna typ av analys är det viktigt att förstå kontexten för fenomenet som 

ska studeras (Bacchi, 2009, s. 20). Detta har den tidigare forskningen varit ett stöd i och den 

har därmed fungerat som ett komplement till det statsvetenskapliga perspektiv som metoden 

utgår ifrån. Metoden används till att analysera politik, för att ge form och mening till 

”problem” som politiken behandlar. Utgångspunkten för en WPR analys är att de ”problem” 

som formuleras inom politiken inte existerar självständigt utan de konstrueras av de lösningar 

som föreslås. Det vill säga, politikerna reagerar inte på problemen utan de konstruerar 

problemen via sin politik, detta är viktigt då det enligt WPR spelar roll hur problemen 
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representeras (Bacchi, 2009, s. 2). Detta är en skillnad från kritisk diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysen menar att politiken är en del av samhället och att samhället och politiken 

konstitueras av varandra. Den stora skillnaden mellan en kritisk diskursanalys och en WPR-

analys är att inom WPR-analysen så skapas ”problemen” i politiken och existerar inte utanför 

politikers problemkonstruktioner. Detta tillvägagångssätt har jag valt då det lämpar sig väl för 

att analysera fler motioner från flera partier vilket kan bidra med en bredare bild av materialet.  

 

WPR är en förenklad variant av diskursanalys som är framtagen för att analysera politiska 

förslag och har ett jämställshetsperspektiv. Då det är en förenkling av diskursanalys har vissa 

betydelsefulla element i ”vanlig” diskursanalys utelämnats. Exempel på sådana är begreppen 

intertextualitet och interdiskursivitet inom den kritiska diskursanalysen. Intertextualitet 

innebär att en text har influerats och påverkats av andra texter och interdiskursivitet innebär 

att olika diskurser sammanfaller i en konversation (Jørgensen & Philips, 2002, s. 65). Inom 

WPR eftersöks inte denna typ av kopplingar. För min studies räkning menar jag dock att 

WPR har en väsentlig styrka i det att det är en metod som är specifikt utformad för att 

analysera politiska förslag. 

 

En WPR-analys utgår ifrån att identifiera vilka problemkonstruktioner som finns i ett visst 

material, i detta fall i motioner. Problemkonstruktionerna i motionerna är, som framgått, 

politikers sätt att formulera sina politiska förslag som ”lösningar” på ”problemet”. Genom att 

analysera politiskt material som handlar om integration riktas intresset med andra ord mot 

vilka olika problemkonstruktioner som förekommer och hur de är uppbyggda. Dessa 

problemkonstruktioner är implicita och konstruerar problemet som ett ”särskilt problem” 

(Bacchi, 2009, s. 1).  

 

I en WPR analys ställs sex analytiska frågor till texten, frågorna kan anpassas till olika 

studier. De sex analytiska grundfrågorna är:  

1. Hur representeras det specifika problemet?  

2. Vilka bakomliggande antaganden eller förutsättningar ligger till grund för att 

’problemet’ representeras på detta sätt? 

3. Hur har denna representation av ’problemet’ uppstått?  

4. Vad lämnas oproblematiserat i denna problempresentation? Vad utelämnas? 

Kan ’problemet’ ses på ett annat sätt?  

5. Vilka effekter produceras av denna representation av ’problemet’? 
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6. Hur/var har denna representation av 'problemet' producerats, spridits och försvarats? 

Hur kan det ifrågasättas, störas och ersättas (Bacchi, 2009, s. 2)?  

 

I denna uppsats har jag avgränsat analysen till att endast omfatta de fetmarkerade frågorna 1, 

2 och 4. De kommer att presenteras närmare under rubrik 4.3 (Analysens genomförande). 

Anledningen till att alla frågor inte används i analysen är för att göra metoden mer anpassad 

till formatet för en c-uppsats.  

 

4.2. Material och urval 

Ett målstyrt urval används när texter som ska analyseras ska väljas. Allan Bryman (2016, s. 

495) menar att denna typ av urval är vanligt inom kvalitativ forskning. I denna uppsats är ett 

målstyrt urval använt. Jag har haft forskningsfrågorna i åtanke vid val av material för att se 

vilka enheter som behöver analyseras för att kunna svara på dem (Bryman, 2016, s. 495). De 

valda analysenheterna i uppsatsen är politiska förslag i form av motioner. En motion är ett 

politiskt förslag från en person som sitter i riksdagen, det vill säga, en politiker. Då jag vill 

undersöka hur politiker formar integration diskursivt ansåg jag att motioner var lämpliga. Den 

lösningsorientering som präglar dessa förslag gör vidare att de är särskilt väl lämpade för en 

undersökning av problemformuleringar. Motioner är ett passande material att använda sig av 

då det valda analyssättet kan användas på ett specifikt lagförslag eller på olika rapporter från 

myndigheter (Bacchi, 2009, s. 20). 

 

När analysenheterna var valda skapade jag kriterier för att begränsa urvalet ytterligare. Ett 

riksdagsår före valår valdes tidsmässigt och motioner från samtliga partier inkluderades. Det 

kallas ett kriteriestyrt urval (Bryman, 2016, s. 497). Det valda materialet för denna uppsats är 

således motioner från riksdagsåret 2017/18. 

 

För att införskaffa materialet gjordes en sökning på riksdagens hemsida där alla motioner 

finns att tillgå. För att hitta de önskade motionerna gjordes en sökning på ”integration”. 

Hemsidan har en funktion som möjliggör sortering på motioner, parti och riksdagsår. Jag har 

sorterat på riksdagsåret 2017/18, då det är innan valåret 2018 och det brukar lämnas in flest 

motioner i anslutning till valår (Riksdagen, 2017). Valåret kan ha bidragit till att partierna vill 

klargöra sina åsikter och förbereda sig inför valet. Riksdagsåret 2017/18 sträcker sig från 

hösten 2017 till våren 2018. Materialet utgörs av 91 motioner från de åtta politiska partierna i 

riksdagen. Motionerna kan variera i omfång men är i snitt två sidor per motion. Under 



 18 

riksdagsåret 2017/18 lämnades 3 852 motioner in, en sökning på riksdagens hemsida visade 

att 149 av dem innehåller sökordet integration och 91 av dem använde integration på ett 

sådant sätt som var relevant för analysen i denna uppsats. Den typen av integration som 

kommer att analyseras i uppsatsen är integration av utlandsfödda individer. Jag har läst 

igenom samtliga 149 motioner för att avgöra vilka som faktiskt handlar om denna typ av 

integration och sedan tagit bort de som handlar om andra saker till exempel ekonomisk 

integration (Alliansen, 3009) eller integration mellan nordiska länderna (M, 3566; S, 1366; 

SD, 4045). Detta då analysen i uppsatsen ska behandla politik rörande integration av 

nyanlända människor i Sverige. Motioner som inte varit tydlig med vilken typ av integration 

de handlar om har även de tagits bort, till exempel Liberalernas motion om utsatta områden 

(L, 3577).  

 

Det analyserade materialet består av 9 motioner från Socialdemokraterna (S), 24 motioner 

från Moderaterna (M), 9 från Sverigedemokraterna (SD), 16 från Centerpartiet (C), 13 från 

Kristdemokraterna (KD), 2 från Vänsterpartiet (V), 12 från Liberalerna (L), 2 från 

Miljöpartiet (MP). Fyra av motionerna har M, C, KD och L lämnat in tillsammans som 

Alliansen, materialet utgörs alltså av 91 motioner totalt. När jag refererar till en motion i 

löpande text kommer det till exempel se ut såhär: (C, 3716) C står för Centerpartiet och 3716 

står för motionsnumret. Motionerna som analyserats kommer från olika personer som 

representerar partierna i riksdagen. Motionerna är alltså författade av personer och inte partier 

– det innebär att motionerna inte nödvändigtvis representerar den officiella politiska 

hållningen i ett parti. Trots det kommer jag att referera till partiet som personen tillhör då det 

säger mer för läsaren än ett namn. Information om vem som författat motionen finns i 

uppsatsens bilaga 2.  

 

Något som kan noteras är att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har få motioner i 

analysmaterialet jämfört med de andra partierna. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 

de använder andra ord när de ska skriva om integrationspolitik, men eftersom de har lämnat in 

relativt få motioner under denna tidsperiod jämfört med de andra politiska partierna är denna 

hypotes svår att belägga. Miljöpartiet lämnade in 197 motioner och Vänsterpartiet lämnade in 

119 motioner under riksdagsåret 2017/18 – att jämföra med Moderaternas 1 600, 

Sverigedemokraternas 697 och Socialdemokraternas 670 motioner.  
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Annat material som hade kunnat användas är kammarens protokoll, de politiska partiernas 

hemsidor eller debattartiklar från politiskt aktiva personer. Jag bedömer att det sammantaget 

finns tillräckligt med motioner för att genomföra analysen på motionerna. Det finns dock, 

som jag nämnt tidigare, få motioner från vissa partier, vilket kan vara en svaghet i analysen. 

Detta kan också tolkas som att det finns vissa partier som i större utsträckning ”tar ton” i 

debatten om integration. För att samla ett större material hade jag kunnat använda mig av 

annat eller fler sökord, till exempel invandrare, migration eller invandring vilket var termer 

som studierna som presenterades i tidigare forskning analyserade. Att utöka sökord hade gett 

en bild av hur integration formas implicit, det hade gjort det svårt att genomföra den valda 

analysmetoden och därför valdes det bort. Då studien syftar till att analysera de politiska 

partierna och deras företrädare kommer motioner utan partibeteckning inte att tas med i 

analysmaterialet. Ett etiskt övervägande som gjorts är att om det finns namn på personer, 

organisationer eller liknande i motionerna kommer dessa att maskeras vid citering då de inte 

är av relevans för uppsatsen. Materialet som används i uppsatsen är offentligt material och 

därför inte känsligt för personerna som skrivit dem.  

 

4.3. Analysens genomförande 

I denna del kommer uppsatsens tillvägagångssätt att klargöras. För att analysera det ovan 

beskrivna materialet kommer de tre utvalda analysfrågorna från WPR att användas.  

 

Det första steget i analysen är att klargöra vad det är för fenomen som ska analyseras. Det 

görs genom att svara på den första analytiska frågan ”Hur representeras det specifika 

problemet?”. För att besvara frågan läses motionerna för att hitta den förslagna lösningen på 

problemet. Då analysens premiss är att politik är problematiserande finns det 

problemrepresentationer i motionen. När lösningen är identifierad går en ”baklänges” för att 

se vilket problem den förslagna lösningen framställer. Problemet kan till exempel vara ett 

ekonomiskt problem, välfärdsproblem eller arbetsmarknadsproblem. Då politik och politiska 

förslag är komplexa kan det finnas fler än en lösning och detta kan göra att det är svårt att 

identifiera vad det egentligen är som framställs som ett problem (Bacchi, 2009, s. 2). På grund 

av att det kan finnas flera lösningar och därför flera problemkonstruktioner i motionerna kan 

en motion kodas som flera ”problem”. För att ta ett exempel på konstruktionen av ett 

problem: Centerpartiet har lämnat en motion där de motionerar för att civilsamhället, 

däribland idrottsorganisationer, som tar socialt ansvar ska få mer pengar på grund av ansvaret 
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(C, 3716). Den motionen har den implicita problembeskrivningen att dessa civilsamhället inte 

får tillräckligt med ekonomiskt stöd för sitt ansvar och att det är dyrt för dem att ta ett socialt 

ansvar. Genom att analysera denna lösning så framkommer ett ”problem” med integration, 

nämligen att det är dyrt för civilsamhället att bidra till integrationen. 

Problemrepresentationerna kommer att representera de diskurser som återfinns i materialet. 

När de är identifierade kommer de att kategoriseras i olika diskurser, här kommer det vara 

möjligt att se om några skillnader mellan de politiska partierna finns.  

 

När problemen är identifierade och klargjorda övergår en till nästa fråga vilket är ”vilka 

bakomliggande antaganden eller förutsättningar ligger till grund för att ’problemet’ 

representeras på detta sätt?”. Här är syftet att hitta de bakomliggande orsakerna till den 

identifierade problemrepresentationen för att besvara vilka antaganden som görs, vilket kan 

vara svårt (Bacchi, 2009, s. 5). Termen förutsättningar syftar till att se vilken 

bakgrundsinformation som är bakomliggande till problemrepresentationen. Det gäller 

kunskap och det vi tror om existensen. Genom att studera vilka antaganden och 

förutsättningar som görs kan en se vilka bakomliggande logiker som ligger till grund för 

problemrepresentationen. Med termen bakomliggande logiker menas det som måste finnas i 

representationen för att den ska vara samhängande eller förståelig (Bacchi, 2009, s. 5). Syftet 

är inte att analysera de specifika författarna till motionerna och deras antaganden utan att se 

vilka inneboende logiker det finns i representationerna. För att hitta dessa logiker kommer jag 

att använda de teoretiska begrepp som presenterades i kapitel 2.3 teoretiska begrepp. De 

diskursanalytiska begrepp som kommer att användas är binäritet, stereotypisering, 

kategorisering och nyckelkoncept. Binäritet är ett verktyg som ofta används för att genomföra 

diskursanalyser och Carol Bacchi menar att ofta när binäritet framkommer i en analys innebär 

det att ena sidan av binäriteten blir exkluderade. Detta är ett användbart teoretiskt verktyg att 

använda i denna del av analysen då det via binäriteten blir möjligt att se hur politiken fungerar 

och det kan användas för att förstå problemet (Bacchi, 2009, s. 7). Utöver detta finns det 

också en implicit inbyggd hierarki i binäriteterna, en sida är priviligierad och ses som mer 

värdefull än den andra sidan. Binäriteterna representerar en förenklad bild av verkligheten 

men trots det så kan de ge en förståelse av politiken (Bacchi, 2009, s. 7). Stereotypisering och 

kategorisering synliggör även de antaganden då de belyser olika egenskaper som tillskrivs 

människor. Nyckelkoncept kan vara fyllda med olika betydelser och att se vad politiken 

definierar dem som är ett sätt att se olika politiska visioner. Här ska en identifiera 

nyckelkoncept i problemkonstruktionen och se vilken mening dessa ges (Bacchi, 2009, s. 8). 
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Jag kommer alltså att, när jag identifierat problemrepresentationen, se vilka bakomliggande 

logiker representationen har med hjälp av de valda teoretiska begreppen.  

 

Den sista frågan som kommer att användas i analysen av materialet är ”vad lämnas 

oproblematiserat i denna problempresentation? Vad utelämnas? Kan ’problemet’ ses på ett 

annat sätt?”. Syftet med denna analytiska fråga är att belysa det som inte problematiseras och 

hur problemrepresenationen är begränsad. För att kunna besvara denna metodologiska fråga 

så är de teoretiska begreppen som använts i fråga två till stor hjälp. De teoretiska begreppen 

som applicerats på materialet synliggör det som inte kom med (Bacchi, 2009, ss. 12–13). Om 

till exempel binäritet framkommer kan ena sidan av den binära skalan vara exkluderade, 

vilket då är svaret på frågan vad som utelämnas. Att jämföra mellan olika kulturer och länder 

kan hjälpa mig att se hur problemen representeras utanför Sverige. Skillnader mellan länder 

kan bero på olika institutionella och kulturella kontexter och det visar att vissa 

problemrepresentationer är bundna av kontexten (Bacchi, 2009, s. 14). I relation till denna 

uppsats kommer jag att genomföra denna jämförelse mellan mitt resultat och andra kontexter 

med hjälp av den tidigare forskning som jag tidigare har redovisat.  

 

4.4. Validitet och reliabilitet 

För att sträva efter att uppnå god validitet i uppsatsen har jag haft begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet i åtanke. Begreppsvaliditeten innebär att teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer stämmer överens. Resultatvaliditeten är hög om undersökningen 

undersöker det som sagts från början (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 

57). För att försöka uppnå så hög validitet som möjligt har relevanta teoretiska begrep samt en 

teori och metod som passar ihop använts som stöd i analysen av materialet. För att vara säker 

att rätt mätinstrument används, det vill säga rätt metod, utgår analysen från de tre utvalda 

frågorna från WPR. Användning av metod och att efterfölja metodens process är ett sätt som 

gör att systematiska fel uteblir och höjer reliabiliteten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 63). Underlaget för analysen, det vill säga de meningsbärande enheterna, 

kommer att redovisas för att det ska vara tydligt hur materialet har analyserats. En 

meningsbärande enhet är något i materialet som innehåller den kunskap som efterfrågas i 

studien (Malterud, 2011, s. 119). Detta görs även då det är viktigt att ge en rättvis bild av de 

olika åsikter och uppfattningar som finns i materialet och för att läsaren ska kunna avgöra om 

personliga åsikter låtit påverka resultatet (Bryman, 2016, s. 470).  
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Extern reliabilitet innebär att undersökningen kan upprepas av en annan forskare, för att göra 

detta möjligt presenteras tillvägagångssätt i metodavsnittet (Bryman, 2016, s. 465). Intern 

validitet innebär att det ska finnas en överrensstämmelse mellan det som observeras i 

undersökningen och de teoretiska idéer som utvecklas (Bryman, 2016, s. 465).  

 
För att kunna genomföra en bra WPR-analys behöver jag vara reflexiv. När jag ska använda 

mig av analysfrågorna är jag påverkad av tiden vi lever i och formad av 

problemrepresentationerna som analyseras. Som forskare ska en inte bara acceptera de 

problemrepresentationer som finns utan reflektera över var de kommer ifrån, vilka effekter 

och vilket syfte de har (Bacchi, 2009, s. 19). Reflexivitet uppnås genom att inte ha några 

förutfattade meningar av vad resultatet kan komma att bli samt att ha ett öppet sinne och 

genomgående reflektera över sina val (Malterud, 2011, s. 23). 

5. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer analys och resultat att redovisas. Först kommer framställningen av de 

problemrepresentationer som hittats i analysen att presenteras, vilket besvarar den första 

forskningsfrågan. Därefter kommer de identifierade diskurserna att presenteras. Dessa 

diskurser är samhällsekonomi, individens anpassning och till sist samhällets anpassning. 

Diskurserna kommer presenteras med egna rubriker under 5.1, där de kommer att beskrivas 

för att i efterföljande avsnitt att analyseras. När de är presenterade kommer jag att analysera 

dem i avsnitt 5.2, där jag fokuserar på diskursernas bakomliggande antaganden för att sedan 

under 5.3 analysera det som inte tas med i diskurserna. 5.2 representerar den andra 

forskningsfrågan om vilka antaganden som finns bakom framställningarna. Skillnader mellan 

riksdagspartierna (den sista forskningsfrågan) redovisas under 5.4. För att kunna genomföra 

en analys på materialet och kunna besvara mina forskningsfrågor kommer det teoretiska 

perspektivet socialkonstruktivism och de teoretiska begreppen binäritet, stereotypisering, 

kategorisering och nyckelkoncept att användas. I slutet av kapitlet kommer resultatet att 

sammanfattas och slutsatser att redovisas. 

 

5.1 Framställningen av problemen 

I denna del kommer jag att presentera resultatet från WPR-analysen som gjorts på materialet 

så som det presenteras i 4.3 Analysens genomförande. Jag kommer först att presentera de 

funna problemrepresentationerna, vilket besvarar den första metodologiska frågan om hur 
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problemen representeras och forskningsfrågan om hur integration framställs. Detta avsnitt är 

deskriptivt, analysen av resultatet kommer ske i efterföljande rubriker. Jag kommer att ta citat 

från motioner som visar tydligt hur problemet framställs och som representerar diskurserna, 

det innebär inte att den motionen är ensam i att representera den diskursen.  

 

Den första metodologiska frågan i analysen var alltså hur det specifika problemet, i detta fall 

integration, representeras i det valda materialet. Detta kan göras genom att se vilka lösningar 

som finns och sedan gå baklänges (Bacchi, 2009, s. 2). Det framkom i analysen att det finns 

fler än en problemrepresentation av integration i motionerna. I analysen identifierades nio 

olika problemkonstruktioner. Integrationen framställs som ett ekonomiskt problem, 

arbetsmarknadsproblem, värderingsproblem, språkligt- och utbildningsproblem, 

bostadsproblem, problem med utanförskap, religiöst problem, civilsamhälleligt problem och 

ett problem relaterat till uppehållstillstånd och medborgarskap. Dessa 

problemrepresentationer kan sedan delas in i tre diskurser: samhällsekonomisk, individens 

anpassning och samhällets anpassning. I motionerna finns ibland fler än en lösning och 

därför kan en motion representera flera problemrepresentationer och diskurser. Dessa 

diskurser representerar de tre sätt som integration framställs i motionerna.  

 

Många av problemrepresentationerna som framkom hänger samman med varandra. De 

ekonomiska problemens lösning kunde till exempel vara att fler skulle få ett arbete, för att få 

ett arbete så behöver personerna kunna språket och ha en utbildning. Språket framställdes som 

anledningen till att de inte får ett jobb och som lösningen på de ekonomiska problemen som 

kommer för samhället när det måste försörja dem.  

 

5.1.1 Samhällsekonomisk diskurs 

I det analyserade materialet och i de ovan presenterade problemkategoriseringarna finns en 

samhällsekonomisk diskurs. De lösningar som dessa motionerna presenterar rör på ett eller 

annat sätt samhällets ekonomi och hur ekonomin ska bli bättre. Det mest framträdande temat 

inom denna diskurs är att integration, eller snarare immigration, är kostsamt (främst handlar 

det om flyktingar). Det som präglar denna diskurs är uppfattningen att för många som 

kommer till Sverige inte har något jobb och därför får bidrag men om de invandrade kommer 

in på arbetsmarknaden är de en tillgång då de bidrar till den svenska ekonomin. För att lösa 

problemet vill partier se över bidragssystemet för att öka incitamenten att arbeta eller utbilda 

sig, detta uttrycker Liberalerna och Moderaterna (L, 148; M, 3591). Moderaterna menar att 
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Sverige står inför två val: sänka bidragen eller höja skatterna och de väljer att sänka bidragen, 

samtidigt måste de som tar emot anhöriga i Sverige ha ett eget arbete och eget kapital (M, 

4162). Sverigedemokraterna är inne på samma linje (SD, 3890).  

 

Inom denna diskurs läggs fokus på att ekonomin ska förbättras, bland annat genom att skolan, 

främst SFI (svenska för invandrare), ska förbättras och effektiviseras. De flesta partierna talar 

endast om vuxenutbildningen men Centerpartiet och Liberalerna nämner även 

språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet (C, 4156; L, 4166). Att skolan måste 

effektiviseras är viktigt för samhällets ekonomi då samhället annars lägger pengar på något 

som inte fungerar. Diskursen om samhällets ekonomi rör främst de vuxna personerna som 

kommer till Sverige och inte personer under 18 år. Utöver effektiviseringarna behövs mer tid 

för nyanlända att lära sig svenska (L, 4166). Alla dessa åtgärder är till för att individer 

snabbare ska komma i arbete. 

 

5.1.2. Diskursen om individens anpassning  

En annan diskurs som framkom i analysen av materialet är en diskurs om hur individer ska 

anpassa sig till Sverige. Diskursen handlar om att de som kommer hit ska anpassa sig till 

Sverige och främst ”svenska normer och värderingar”. Integration innebär här att människor 

som kommer till Sverige ska anpassa sig efter de normer och värderingar som är ”svenska” 

enligt problemkonstruktionerna. Detta ska göras genom samhällsorienteringen (SO) vilket är 

den undervisning som nyanlända får om det svenska samhället när de fått uppehållstillstånd, 

där undervisningen sker på personens hemspråk (Uppsala Kommun, 2019). I fokus för 

diskursen är alltså att personer som kommer hit har ”fel” värderingar och att de inte stämmer 

överens med de värderingar som finns/bör finnas i Sverige. I de analyserade texterna kommer 

detta till uttryck på olika sätt, mer eller mindre explicit. Moderaternas föreslår att det ska 

införas en integrationsplikt för vuxna personer och att det i den plikten ska ingå att ta till sig 

de värderingar som enligt Moderaterna bör finnas i Sverige (M, 3681). Två motioner från 

Kristdemokraterna fäster istället fokus vid värderingar som hos majoritetssamhället, där de 

menar att negativa attityder gentemot asylsystemet kan hindra integrationen samt att det 

svenska kulturarvet är viktigt då det innehåller en värdegrund som motverkar rasism (KD, 

3394; KD, 3600). En annan värdering som är önskvärd är att de som kommer hit ska anpassa 

sig till är jämställdheten, som framställs som en svensk värdering (Se till exempel M, 2564; 

M, 3591; L, 2815).  

 



 25 

5.1.3. Diskursen om samhällets anpassning 

Den sista diskursen som framkommer i texterna är att samhället och dess institutioner behöver 

anpassa sig för att skapa de bästa förutsättningarna för individen att integreras. 

Arbetsmarknaden, boendemarknaden och organiseringen av skolan behöver omformas för att 

förutsättningarna ska bli så bra som möjligt. På arbetsmarknaden anser Alliansen att det 

behöver vara lättare att anställa nyanlända personer och därför vill de införa inträdesjobb 

(Alliansen, 3420). Inträdesjobben skulle göra det enklare för företagare att anställa personer 

som är nya i Sverige och de skulle ha en lägre ingångslön samt vara ”lågkvalificerade” (L, 

2815; KD, 3650). Sverigedemokraterna motsätter sig dock den typ av samhällsanpassning 

som inträdesjobb skulle innebära då de tycker att denna åtgärd är diskriminerande mot 

svenskar (SD, 3821). Vidare skriver de att riktiga jobb är ett redskap för att uppnå integration 

(SD, 4161). Två partier menar att utan jobb förstärks utanförskapen (M, 3591; KD, 4167) och 

Vänsterpartiet menar att anledningen till att många utlandsfödda är arbetslösa är på grund av 

diskriminering från majoritetssamhället (V, 3186).  

 

Även bostadssituationen kräver en anpassning från samhällets sida. Lagen om eget boende, 

eller EBO som det kallas i motionerna, som innebär att asylsökande har rätt att hitta ett eget 

boende och inte bo på asylboende, var det flera som ville avskaffa (SD, 3633; S, 695). Det 

argumenterades för att denna typ av boende kan leda till utanförskap och på grund av det 

krävs det att samhällets institutioner anpassar sig och tar bort lagen för att förbättra 

integrationen.  

 

Boendet kan leda till utanförskap (L, 3752). För att lösa detta så kan samhället ge mer resurser 

till det civila samhället då det kan motverka utanförskapet. Alliansen (3067) menar att 

idrottsföreningar behöver få mer stöd för att klara av att hjälpa integrationen. Flera 

partiföreträdare lyfter fram idrott och idrottsföreningar som någon som kan gynna 

integrationen (C, 4156; S, 699; L, 3813). Sverigedemokraterna motsätter sig att ge anslag 

baserade på kön och etnicitet då det kan få segregerande effekter och därför motsätter de sig 

dessa ”vänsterorienterade satsningar” (SD, 2487). 

 

Vissa anpassningar behövs göras från samhällets sida i hur de organiserar skolan, 

Vänsterpartiet och Liberalerna anser att konfessionella skolor är ett problem för integrationen 

och därför måste stoppas (V, 3186; L, 4166). Problemet med dessa skolor är att de kan drivas 
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av personer eller organisationer som inte följer skolans värdegrund och inte följer de ”svenska 

normer och värderingar” som skolor bör följa.  

 

5.2. Antaganden och förutsättningar för problemkonstruktionerna och diskurserna 

Efter att ha identifierat vilka problemkonstruktioner som återfinns i materialet och sett vilka 

diskurser som problemrepresentationerna representerar är nästa steg att se vilka antaganden 

och förutsättningar som ligger bakom diskurserna. Här kommer de teoretiska begreppen 

stereotypisering, binäritet, kategorisering och nyckelkoncept att användas för att synliggöra de 

bakomliggande logikerna till antagandena som görs i diskurserna (Bacchi, 2009, ss. 12–13). 

 

Ett nyckelkoncept är ett fenomen som fylls med olika betydelser beroende på vem som 

använder sig av fenomenet och hur det används (Bacchi, 2009, s. 8). Ett nyckelkoncept som 

identifierats i analysen av materialet är värderingar, som framkom i diskursen om individens 

anpassning. Flera partier använde ordet värderingar och skrev om ”svenska värderingar” inom 

diskursen som handlade om individens anpassning (SD, 2041; M, 2564; L, 3809; KD, 3650). 

När politikerna skriver om ”svenska värderingar” och att nyanlända måste lära sig dessa så 

framställs nyanlända som personer med avvikande och icke-önskvärda värderingar. Att tala 

om värderingar på detta sätt skapar en binäritet vilket innebär att människor delas in på en 

skala med två extremer. Det leder till skapandet av ett vi och dem (Hall, 1997, s. 229). Denna 

typ av binäritet blir i motionerna synligt då vissa värderingar är önskvärda, det vill säga de 

”svenska värderingarna”, samtidigt som andra värderingar framställs som oönskade, det vill 

säga de värderingar som politikerna antar att nyanlända har.  
Liberal integrationspolitik handlar också om att befästa de liberala och 
demokratiska värderingar som präglar vårt land. Vi värnar alltid 
individen före kollektivet. Ingen människa ska av sin omgivning 
hindras att utöva de självklara rättigheter och möjligheter som gäller 
lika för alla i hela landet. Vi kan aldrig acceptera framväxten av 
parallellsamhällen. Staten måste i större utsträckning träda fram och 
försvara individens frihet. Det är därför vi intensifierar arbetet mot 
parallellsamhällen som bland annat tar sig uttryck i hedersrelaterat våld 
och förtryck och det är därför vi vill stärka rättssamhället (L, 3809).  
 

I citatet ovan framhåller Liberalerna att de värnar om värderingar som präglar Sverige: 

individen före kollektivet. När de lyfter fram det som en värdering som finns i Sverige och 

som de vill befästa så antyder de att personer som kommer till Sverige från andra länder inte 

har den värderingen och det synliggör en hierarki mellan värderingarna och tydliggör att 

partiet rankar den ”svenska värderingarna” högre än andra (Bacchi, 2009, s. 7). 
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Sverigedemokraterna skriver i motion 2041 om svenska värderingar och att dessa är att 

undervisning i skolan inte ska vara könsseparatistisk. Flera partier nämner kvinnoförtryck och 

hedersrelaterat våld som en värdering som inte är svensk men som vissa personer som 

kommer hit har. Till exempel i motion 3186 där Vänsterpartiet menar att hedersvåld och 

förtryck kan fortsätta då det inte finns någon könsmaktsanalys i integrationspolitiken eller 

Sverigedemokraternas motion 4133 där de menar att en utvidgning av närståendebegreppet är 

nödvändigt för att synliggöra hedersrelaterat våld. Detta sätt att skriva om personer som är 

födda i andra länder skapar även det ett vi och dem och framställer dem andra som onda 

(Hall, 1997, s. 263). Den här distinktionen mellan värderingar kan bidra till att människor 

delas in i kategorier och därmed blir stereotypiserad. Det skapas även en tydlig skillnad 

mellan majoritet och minoritet (Hall, 1997, s. 258). Det framgår i motionerna vilka 

värderingar som är önskvärda och att politikerna utgår ifrån att de som kommer hit har eller 

kan ha icke-önskvärda värderingar. Det framgår när de föreslår att de måste lära sig 

värderingarna, vilket antyder att de har motsatta värderingar när de kommer till Sverige.  

 

En binäritet som återfanns i den samhällsekonomiska diskursen är den mellan de som jobbar 

och de som går på bidrag. Moderaterna skriver bland annat:  
Ska vi klara integrationen, då måste vi välja arbetslinjen framför 
bidragslinjen. Vi måste bryta bidragsberoende, se till att det alltid lönar 
sig att arbeta samt att fler enkla jobb kan växa fram. Idag dröjer det nio 
år innan hälften av de nyanlända har någon form av jobb. Det är alldeles 
för länge (M, 3591). 
 

Moderaterna använder sig av pronomen ”vi” när de skriver om valet mellan bidragslinjen och 

arbetslinjen. Det är inte klart vilka de menar när de skriver det men Moderaterna tycks syfta 

på svenska folket/det svenska samhället då de tidigare i motionen skriver ”Men Sverige är 

ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa betydligt tydligare 

krav på den som kommit till Sverige för att bygga sig ett nytt liv här” (M, 3591). De vill ställa 

krav på de människor som kommer hit och de som kan ställa krav är svenska folket. Att 

motionen lades fram inför valet 2018 då svenska folket stod inför ett reellt val, vilket kan 

förstås som en möjlighet att ställa krav, är något som ytterligare stärker denna tolkning. Att de 

ställer dessa två fenomen mot varandra bidrar även till en stereotypisering av personer som 

nyligen kommit till Sverige och skapar en binäritet av de personerna då de framställs som 

antingen arbetare eller som personer som går på bidrag. I detta motsatspar och citatet ovan 

görs ett antagande att invandrare inte kommer att arbeta om de inte får högre krav på sig att 

göra det.  
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Det framkommer en del kategoriseringar i det analyserade materialet. En kategori är ett sätt 

att dela in människor i olika personliga egenskaper så som kön, ålder eller ursprung. 

Kategorierna skapas genom att de tilldelas en viss mening och egenskap inom en diskurs. 

Kategorisering påverkar hur personer ser på sig själva och hur andra ser på dem, och 

bakomliggande antaganden framkommer i kategoriseringar (Bacchi, 2009, s. 9). 

I det analyserade materialet framkommer flera kategorier.  

Nyanlända, och svenska medborgare som återinvandrar, med barn i åldrar 
som berättigar till föräldraledighet har, fram tills nyligen, getts retroaktiv 
rätt till föräldraförsäkringens alla 480 dagar per barn. Det innebär att 
särskilt nyanlända kvinnor med små barn kan inleda sin integrationsprocess 
med att vara föräldralediga under mycket lång tid. Detta riskerar att 
fördröja och försämra deras integration på den svenska arbetsmarknaden. 
(C, 4156).  

I citatet ovan finns flera exempel på kategorier som förekommer i flera texter: nyanlända och 

svenska medborgare. Andra kategorier som finns i texterna är nya svenskar, invandrare, 

nyanlända eller asylsökande och de framställs som de som ska integreras. I citatet från 

Centerpartiet återfinns även en annan kategori som framkommer ofta vilket är nyanlända 

kvinnor. Det finns ett antal motioner som har specifika förslag för hur kvinnors integration 

ska underlättas. Förslagen gör att kvinnorna framställs som mer utsatta och mer i behov av 

hjälp och stöd i integrationsprocessen, ett antagande görs att kvinnor behöver mer riktade 

insatser.   

Riksdagen bör även tillkännage som sin mening att regeringen bör 
genomföra en grundläggande ekonomisk översyn av de transfereringar och 
bidragssystem som fortfarande riskerar skapa inlåsningseffekter och 
därmed ta bort de incitament som finns för de nyanlända att gå från bidrag 
till arbete eller utbildning. Det är centralt att förhindra detta och inte minst 
riskerar utrikesfödda kvinnor att fastna i ett permanent utanförskap (L, 
148).  

Förslaget ovan från Liberalerna menar att förslaget särskilt skulle gynna kvinnor. Genom 

skrivningen inte minst positioneras kvinnor som de som främst skulle gynnas av detta förslag 

och kvinnor konstrueras som i större behov av hjälp för att integreras. Citaten visar att det 

finns ett bakomliggande antagande att kvinnor behöver mer hjälp att integreras än män, de 

missgynnas på grund av att de stannar hemma längre med barn och i högre utsträckning blir 

beroende av bidrag.  

Att det finns riktade förslag mot kvinnor kan vara ett tecken på att kvinnor ses som en mer 

utsatt grupp i integrationsprocessen eller att männen är norm och att de motioner som inte är 
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riktade mot kvinnor bara har männen i åtanke. I de motioner som berör hedersvåld eller 

värderingar är motiveringen bakom dem att invandrade kvinnor behöver dessa lösningar 

eftersom de är i en utsatt situation på grund av män i deras närhet.  

 

Integration är ett nyckelkoncept i analysen då partierna har olika definitioner av vad 

integration innebär och orden används olika för att passa in i deras politiska visioner (Bacchi, 

2009, s. 8). Trots en del olikheter i hur det ska gå till så är partierna i stort sett överens om att 

integration innebär att personen kan svenska språket och har ett arbete med egen försörjning.  

Ansvaret för att integration ska ske läggs främst på individnivå med vissa anpassningar från 

samhällets sida, något som framkommer bland annat i citatet nedan. Det är bara ett parti som 

kommenterar ordet integration och det är Sverigedemokraterna som ”tror på assimilering, 

framför integration” (SD, 2036). De föredrar alltså assimilation framför integration, ordet 

assimilation är motsatsen till integration och betyder att individer ska anpassa sig till 

majoritetssamhällets kultur och mer eller mindre överge sin egen (Nationalencyklopedin, 

2019). De motiverar varför det föredrar assimilering framför integration vilket de motiverar 

med: 

Att personer som väljer att bosätta sig i vårt land också anpassar 
sig bör vara lika självklart som det är i andra länder, och det 
borde även vara självklart i de fall då en person blir svensk 
medborgare. Det är viktigt att påpeka att anpassning inte främst 
är ett ansvar som ligger på samhället, även om samhället kan 
hjälpa till genom att ställa krav (SD, 2036). 
 

Trots att de skriver att de föredrar assimilation framför integration så använder de ordet 

integration i flera andra motioner. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är två partier som inte 

använt ordet integration i sina politiska förslag under 2017/18 lika ofta som de andra 

partierna.  

Kristdemokraterna och Centerpartiet reflekterar kring medborgarskap och uppehållstillstånd 

och hur det påverkar integrationen. Bakgrunden till deras reflektioner är att de tillsammans 

med övriga Allianspartier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingått en överenskommelse, 

migrationsöverenskommelsen, som innebar att Sverige införde tillfälliga uppehållstillstånd.  

Visserligen skulle tidsbegränsade uppehållstillstånd kunna ha en negativ 
inverkan på integrationen; att få ett permanent uppehållstillstånd gör det initialt 
lättare för den enskilde att etablera sig och börja bygga en ny framtid. Samtidigt 
vet vi att många som redan fått ett permanent uppehållstillstånd ändå inte 
etablerats och integrerats i samhället vilket visar att uppehållstillståndets status 
i sig inte är det enda som påverkar. Kristdemokraterna har kommit fram till 
slutsatsen att vi i den situation som råder i världen och Europa behöver tillämpa 
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tidsbegränsade uppehållstillstånd. Dessa ska dock vara utformade på ett sådant 
sätt att de främjar integration och ger skydd så länge det behövs (KD, 3394). 

Kristdemokraterna menar att tidsbegränsade uppehållstillstånd kan skada integrationen men 

trots det väljer de att tillämpa tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av situationen och att 

permanenta uppehållstillstånd inte tyckts ha hjälpt integrationen fram till denna tidpunkt.  

Centerpartiet för ett liknande resonemang om integration och uppehållstillstånd:  

Centerpartiet anser fortsatt att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen, 
men ser migrationsöverenskommelsen som en rimlig utgångspunkt för de kommande 
åren. Den som arbetar ska gradvis kvalificera sig in i välfärdssystemen. Den som inte 
har uppehållstillstånd ska däremot lämna landet. För att detta ska ske kan fler åtgärder 
än i dag vara nödvändiga att vidta (C, 4156). 

Centerpartiet menar att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen men att de 

tillfälliga uppehållstillstånden är en rimlig utgångspunkt i tiden då motionen skrevs. Vidare 

skriver de att nyanlända som arbetar gradvis ska kvalificera sig in i välfärdssystemet. Denna 

problemkonstruktion visar att de som inte är födda i Sverige behöver uppnå vissa krav för att 

ta del av den generella välfärden.  

 

Språket kopplas också samman med att vara integrerad, dels då språket är en väg till jobb men 

också för att få ett sammanhang. Att kunna språket är något som nämns i samband med i 

diskursen om individens anpassning och den samhällsekonomiska diskursen. Det nämns 

också i samband med att invandare ska lära sig de svenska värderingarna. Berger och 

Luckmann menar att språket är en viktig del i att föra sociala institutioner vidare, att språket 

nämns i samband med SFI undervisning kan vara ett tecken på att språket ses som en viktig 

del i att befästa de svenska sociala institutionerna och för att föra vanor vidare.  Att kunna det 

svenska språket är även viktigt för att kunna befästa de svenska sociala institutionerna då 

språket har en viktig roll i att föra vanor och kunskaper vidare i generationer (Berger & 

Luckmann, 1998, s. 153; Barlebo Wennberg, 2000, s. 72). De nya värderingarna ska 

internaliseras och övertas av invandrare för att de tillslut ska bli en del av samhället (Berger & 

Luckmann, 1998, ss. 77, 154) 

 

5.3. Det som utelämnas i problemrepresentationerna och diskurserna 

I detta avsnitt ska jag analysera vad som utelämnas i de tre identifierade diskurserna och om 

problem kan ses på ett annat sätt än vad som tidigare har beskrivits. För att göra detta används 
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analysen i avsnitt 5.2 och den tidigare forskningen används som ett komplement till det 

tidigare avsnittet. Här kommer även socialkonstruktivismen att vara till hjälp.  

 

I diskursen angående samhällsekonomin så framställs det som att de nyanlända personerna i 

Sverige har två val: jobba eller vara ”bidragsberoende” och att anledningen till att de inte 

jobbar är för att det är mer värt för dem att få bidrag. Det framställs också som att det är ett 

val invandrare gör att inte jobba och att Sverige låter dem göra det valet, detta är en 

problemrepresentation som bortser från andra orsaker till att personer inte får jobb. Det är 

endast en motion som tar upp andra orsaker till att nyanlända inte får jobb och det är 

Vänsterpartiet som menar att diskriminering och rasism från majoritetssamhället kan vara en 

orsak. Detta nämns inte av något annat parti och det skulle kunna vara två orsaker till varför 

utrikesfödda har svårare att få jobb i Sverige än inrikes födda. Att denna 

problemrepresentation är så sällsynt i motionerna kan visa på hur etablerade de andra 

problemrepresentationerna är i och med att de praktiskt taget utesluter alternativa 

presentationer. Att det finns få motioner som säger annat kan vara ett tecken på en 

objektivering av åsikter och att de åsikterna upplevs som en objektiv sanning (Barlebo 

Wennberg, 2000, s. 73). Motionen från Vänsterpartiet visar dock att det finns utrymme för 

alternativa problemrepresentationer i relation till den annars dominerande. Anledningen till att 

invandrare inte får något jobb framställs här som ett val och motionerna tillskriver detta ”val” 

en motivering och det innebär att personer typifieras (Barlebo Wennberg, 2000, s. 72; Berger 

& Luckmann, 1998, s. 68).  

 

Det läggs stor fokus på den samhällsekonomiska diskursen och den humanistiska aspekten av 

integration och varför personer kommer till Sverige diskuteras inte. Flera lösningar som 

Sverigedemokraterna och Moderaterna (4161) har är att färre personer ska komma hit. 

Sverigedemokraterna vill avskaffa EBO och menar att avskaffandet tillsammans med färre 

invandrare kommer att skapa balans på bostadsmarknaden igen (SD, 3633). Problemet kan 

ses, som var fallet i Jouni Tillis studie om Finland som presenterades i tidigare forskning, vara 

ett humanistiskt problem. Tilli identifierade en diskurs i Finland som handlade om humanism 

och en känsla av ansvar att hjälpa nödställda (Tilli, 2019, s. 231). Någon sådan diskurs kunde 

inte hittas i analysmaterialet som denna uppsats behandlat. Karin Hagren Idevall hade dock 

identifierat detta i hennes studie om det svenska valet 2014, den humanistiska diskursen i 

Sverige tycks ha försvunnit, i alla fall vad gäller motioner det valda analysåret. I Hagren 

Idevalls studie gav Sverigedemokraterna som ensamt parti en negativ bild av 
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migrationspolitiken samtidigt som de andra partierna hade en mer human bild av den (Hagren 

Idevall, 2016). Att det inte går att identifiera en humanistisk diskurs hos de andra partierna i 

mitt material kan vara för att Sverigedemokraterna har externaliserat, det vill säga spridit sina 

åsikter, till flera människor och det har bildat en ny social institution inom politiken (Berger 

& Luckmann, 1998, s. 68; Barlebo Wennberg, 2000, s. 73). Detta kan ha gjort att att den 

sociala institutionen upplevs som objektiv och sann av andra politiker eller väljarna och 

därför övertagits av flera politiska partier (Barlebo Wennberg, 2000, s. 73). Detta kan vara en 

orsak till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, två partier som positionerar sig till vänster på en 

politisk höger- och vänsterskala, väljer att inte använda sig av ordet integration i motionerna 

lika ofta som andra partier. Kanske är orsaken likt det som Karin Borevi menade skett med 

ordet invandrarpolitik, ordet ansågs vara stigmatiserande och därför började politiker istället 

använda sig av integrationspolitik för att minska stigmatiseringen (Borevi, 2002, ss. 130–

131).  

 

De identifierade diskurserna är samhällsekonomisk, individens anpassning och samhällets 

anpassning. Största fokusen ligger i hur personer ska komma i arbete och integration likställs 

med arbete. Motionerna rör vuxna människor och det finns endast några få motioner som rör 

integration av barn och ungdomar som kommer till Sverige.  

 

5.4. Skillnader mellan partierna 

I detta kapitel kommer skillnader mellan partierna att redovisas. För att hitta skillnader har 

materialet analyserats och blivit kategoriserat i de tre olika diskurserna samhällsekonomi, 

diskursen om individens anpassning och diskursen om samhällets anpassning. I bilaga 1 finns 

en tabell som visar hur många motioner från respektive parti som har analyserats och vilken 

diskurs som förs i motionen. 

 

Moderaterna är det enda partiet som inte för majoriteten av sin diskurs om samhällets 

anpassning. Kristdemokraterna har lika många motioner som faller inom diskursen om 

samhällets anpassning som de har motioner som faller inom diskurser om både 

samhällsekonomi och samhällets anpassning. Att nästan alla partier har majoriteten av 

motionerna i en diskurs visar att det inte finns några stora skillnader mellan partierna. Vilket 

fokus partierna har framkommer tydligast när partiet har få motioner i det analyserade 

materialet och de flesta eller alla motioner handlar om samma diskurs, till exempel har 
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Socialdemokraterna nio motioner i det analyserade materialet och åtta av dem handlar om 

samhällets anpassning. Att de har så många motioner som faller inom samma diskurs visar att 

Socialdemokraterna framställer integration på ett sätt som berör samhällets anpassningar. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in två motioner var och alla faller inom diskursen 

om samhällets anpassning. Av alla partier har Moderaterna mest fokus på samhällsekonomin 

och framställer integration som ett samhällsekonomiskt problem, de har dock motioner i alla 

diskurser. 

 

 Det finns även en skillnad mellan partier som, vid inlämningen av motionerna, identifierade 

sig som vänster respektive höger. Partier som identifierade sig som vänsterpartier (S, V och 

MP) har motioner där diskursen om integrationen kretsar kring samhällets anpassning och 

högerpartiers (M, L, C, KD och SD) diskurs om integration har fokus på samhällsekonomin. 

 

De största skillnaderna finns inom de olika diskurserna och problemframställningarna inom 

dem. Moderaterna vill införa en integrationsplikt hos vuxna personer, det är en åsikt som de 

andra Allianspartierna inte delar men Sverigedemokraterna gör. Alliansen var eniga om att 

civilsamhället hade en stor roll i integrationen av nyanlända och att de behöver mer pengar för 

att klara integrationen.  

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna skriver båda att permanenta uppehållstillstånd är bättre 

för integrationen än tillfälliga uppehållstillstånd, vidare skriver de båda att de har ingått en 

överenskommelse, ”migrationsöverenskommelsen”, där de har gått med på att ha tillfälliga 

uppehållstillstånd. Anledningen till att de gått med på det är på grund av det höga antalet som 

kommit till Sverige under kort tid, och att Sverige inte var förberedd på detta.  

 

Alla partier utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet var i materialet överens om att 

boendesegregation var något som hindrar integrationen, främst EBO. Anledningen till att 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte finns representerade här beror troligen på att de hade så få 

motioner i materialet och ingen av de som analyserades handlade om EBO. Det kan bero på 

att de använder ett annat ord än integration när de skriver motioner eller att de helt enkelt inte 

lämnat in någon motion om detta. Sverigedemokraterna skriver att de inte tror på integration 

utan de tror på assimilation, trots det använder de ordet integration i ett flertal motioner.  

Anledningen till att det inte finns så stora skillnader i textmaterialet kan vara att partierna inte 

skiljer sig så mycket ifrån varandra i målbilden av vad deras politik ska uppnå men vägen dit 



 34 

är olika beroende på partifärg. En annan anledning till att det inte blir så stora skillnader i 

materialet kan vara det ojämna antalet motioner som fanns att tillgå.  

 

5.5. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser att presenteras. Forskningsfrågorna som ska 

besvaras är ”Hur framställs integration i motionerna? Vilka antaganden ligger till grund för 

framställningarna? Vilka antaganden finns bakom framställningarna av integration? Vilka 

skillnader i framställningarna finns mellan de olika riksdagspartierna?” 

 

Den första forskningsfrågan ”Hur framställs integration i motionerna?” har besvarats genom 

att analysera vilka problemrepresentationer som finns i motionerna från 2017/18 som 

handlade om integration. Det framkom tre typer av diskurser, samhällsekonomisk, individens 

anpassning och samhällets anpassning. Diskursen om individens anpassning handlar om hur 

individer behöver anpassa sig för att kunna integreras in i samhället. Integration inom denna 

diskurs är att personer ska lära sig språket och lära sig samt ta till sig av de ”svenska 

värderingarna” vilka är de värderingar som framställs i de analyserade texterna som svenska. 

Ansvaret för att lära sig värderingarna och språket ligger på en individnivå. Diskursen om 

samhällets anpassning innefattar förändringar som samhället behöver göra för att individer 

ska bli integrerade. Det handlar om att omorganisera skolan för att personer ska kunna lära sig 

språket och på så sätt få ett jobb. Inom denna diskurs är en person integrerad när hon kan 

språket och har ett arbete. Den sista diskursen som identifierades i materialet var diskursen 

som handlade om samhällsekonomi. Inom den diskursen är integrationens mål att människor 

som kommer hit ska få ett arbete så snabbt som möjligt och grundorsaken till det är att 

samhällets ekonomi på så sätt förbättras. En stor del av denna diskurs handlar om att 

integrationen, och immigrationen, är kostsam och för att det ska bli ”hållbart” behöver fler 

arbeta. Diskurserna behandlar främst integration av personer över 18 år.  

 

Den andra forskningsfrågan som har behandlats i uppsatsen är ”vilka antaganden finns bakom 

framställningarna av integration?”. Det ligger flera olika antaganden bakom de 

framställningarna som framkommit. Ett antagande var att personer som kommer till Sverige 

har icke-önskvärda värderingar och därför måste individer anpassa sig och anta ”svenska 

värderingar”.  Dessa ”svenska värderingar” värderas högre än andra i texterna och bidrar till 

skapandet av ett vi och dem. Ett annat antagande som ligger till grund för framställningarna är 
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att invandrare antingen är bidrags ”beroende” eller arbetande och om det inte ställs krav på 

dem så kommer de inte komma i arbete. Det antas även att nyanlända kvinnor är i behov av 

extra stöd för att klara integrationen, vilket synliggjordes av i de kategoriseringar som gjordes 

i de analyserade texterna.  Det framkommer ett vi och dem i motionerna, detta är särskilt 

tydligt i de motioner som handlar om värderingar. Det skapas ett motsatspar i önskvärda 

”svenska” värderingar och icke-önskvärda ”osvenska” värderingar. ”De andra” har avvikande 

värderingar om till exempel jämställdhet. Binära uppfattningar och stereotyper kan påverka 

hur människor typifierar varandra, alltså hur en människa bemöter andra personer. 

Motionerna kan ses som en externalisering av åsikter, partierna för ut åsikter som de vill att 

flera personer ska ta efter och deras språkbruk och hur de framställer integration hjälper dem 

att legitimera sin politik (Berger & Luckmann, 1998).  

 

Den tredje forskningsfrågan ”Vilka skillnader i framställningarna finns mellan de olika 

riksdagspartierna?”. Alla partier utom Moderaterna hade flest motioner som hade 

problemframställningar som berör diskursen om samhällets anpassning. Majoriteten av 

Moderaternas motioner berörde den samhällsekonomiska diskursen, dock hade de inte få 

motioner inom diskursen om samhällets anpassning. Att partierna för en diskurs som handlar 

om samhällets anpassning visar att det inte finns några större skillnader mellan partierna och 

deras diskurser. De största skillnaderna finns i hur de framställer de anpassningar som individ 

eller samhället behöver göra.  

 

6. Avslutande diskussion  

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att diskuteras i relation till teorin, tidigare 

forskning och metod. Avsnittet kommer att bestå utav fyra delar, i den första delen kommer 

resultatet att diskuteras i relation till forskningsfrågorna och syftet. Den andra delen kommer 

att vara en diskussion om resultatet i relation till den tidigare forskningen samt den valda 

teorin. Sedan avslutas uppsatsen med några avslutande reflektioner och uppslag till framtida 

forskning.  

 

6.1. Summering 

Studien syftade till att analysera motioner för att se hur integration formas diskursivt i 

motioner författade av politiker. För att göra detta så analyserades motioner från 2017/18 från 
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samtliga politiska partier i Sveriges riksdag med den diskursanalytiska ansatsen WPR. 

Forskningsfrågorna uppsatsen ämnade att besvara var: Hur framställs integration i 

motionerna? Vilka antaganden finns bakom framställningarna av integration? Vilka skillnader 

i framställningarna finns mellan de olika riksdagspartierna?  

 

Materialet som uppsatsen har behandlat utgjordes av motioner från de politiska partierna i 

Sveriges riksdag, alla partier fanns representerade i materialet men Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet hade få motioner, de hade lämnat in få motioner under hela motionsperioden.  

Alliansen har lämnat in flera motioner tillsammans och har många liknande åsikter men 

Moderaterna sticker ut och har vissa gemensamma drag med Sverigedemokraterna. Detta 

skiljer sig från den tidigare forskningen där Sverigedemokraterna förde en egen diskurs om 

migration. Detta kan vara ett tecken på att Sverigedemokraterna har externaliserar sina åsikter 

och åsikterna har övertagits av andra partier.  

 

I analysen av materialet identifierades tre diskurser, de diskurserna var en samhällsekonomisk 

diskurs, en diskurs om individens anpassning och en diskurs om samhällets anpassning. I den 

samhällsekonomiska diskursen handlade motionerna om att på ett eller annat sätt att förbättra 

samhällsekonomin, här är integration samma sak om att ha ett arbete. Den handlar till stor del 

om att få människor i arbete så de inte behöver få bidrag. I diskursen om individens 

anpassning ska individerna som motionerna handlar om anpassa sina åsikter till de åsikter 

som är ”svenska”, den åsikt som nämns mest är jämställdhet, de ska även lära sig det svenska 

språket. Integrationen i denna diskurs är att ha de åsikter som motionerna anser vara de rätta 

och kunna språket. Diskursen om samhällets anpassning handlar om olika sätt som samhället 

behöver ändra på sig för att individer ska integreras på ett bra sätt, den handlar främst om 

olika sätt som skolan och bostadsmarknaden behöver anpassa sig för att ge individer rätt 

förutsättningar. Integration inom denna diskurs handlar om att skapa förutsättningar för att 

individer ska komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska språket samt värderingar. 

Det fanns flera bakomliggande antaganden bakom dessa framställningar. Det fanns ett 

antagande om att personer som kommer till Sverige har icke-önskvärda värderingar och 

behöver överta de ”svenska värderingarna”. Ett annat antagande är att kvinnor är i behov av 

extra stöd i integrationsprocessen för att bli integrerad, i dessa framställningar skapas 

motsatspar.  
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Den tredje forskningsfrågan handlar om skillnader mellan partierna, där alla partier utom 

Moderaterna förde en diskurs om samhället anpassning i majoriteten av sina motioner. 

Moderaterna förde främst diskursen om samhällsekonomin i sina. Det finns även en skillnad 

mellan höger- och vänsterpartier, där högerpartierna förde diskursen om samhällsekonomin i 

större utsträckning än de andra. Den största delen av motionerna från vänsterpartier förde 

diskursen om samhällets anpassning, vilket var den dominerande diskursen totalt.  

 

6.2. Empirisk reflektion 

Under denna rubrik kommer jag att reflektera över mitt resultat och jämföra detta med 

resultatet från den tidigare forskningen för att se om det finns några likheter och skillnader.  

 

I van Dijks (1987) studie om invandring framkom det en polarisering av vänster- och 

högerpartier, det finns en tendens till polarisering i mitt resultat men det är inte lika tydligt 

som i van Dijks studie. I min studie var skillnaderna mellan partierna inte lika stora. Att 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inte har många motioner på ämnet kan tyda på att de anser att 

”integration” eller lösningar som är inriktade på en minoritetsgrupp är stigmatiserande. Därför 

kan de försöka undvika stigmatiserande språk och övergått till att använda en annan term för 

den politiken. Detta i likhet med det som Borevi (2002) identifierat om politiker på 1990-talet 

när de slutade säga invandringspolitik och övergick till integrationspolitik. Andra skillnader 

mellan höger och vänster är att högerpartierna har varit mer fokuserad på ekonomin och jobb 

före bidrag vilket inte var fallet i partier till vänster.  

van Dijk (2000a) identifierade även en del diskurser rörande etniska minoriteter där 

minoriteterna var framställdes som bidragsberoende och att de inte anpassar sig till samhället 

de kommer till. Detta framkommer även i analysen som genomförts i denna uppsats. Inom 

den identifierade diskursen som handlade om individens anpassning var en 

problemframställning att invandrare skulle överta ”svenska värderingar” (anpassa sig till 

samhället) och att de var ”bidragsberoende” istället för att jobba. Detta liknar den som van 

Dijk identifierade om att inte passa in. Sverigedemokraterna sa explicit att de som invandrar 

till Sverige bör anpassa sig till det svenska samhället.  

Karin Hagren Idevalls (2016) diskursanalys av valdebatter visade att Sverigedemokraterna 

gav en negativ bild av invandringspolitik och migration, vilket de även gör i denna studie. De 

vill minska invandringen för att integrationen och bostadsmarknaden ska bli bättre. I Hagren 
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Idevalls studie var de andra partierna positiva till invandring och tog avstånd från 

Sverigedemokraterna. Att det inte finns lika stora skillnader i materialet som behandlats i 

denna uppsats kan bero på att Sverigedemokraternas åsikter har blivit externaliserade och fler 

partier delar nu deras åsikter.  I motioner kan partier dock inte ta avstånd från andra partier på 

samma sätt men analysen visade att Sverigedemokraterna och Moderaterna hade 

gemensamma åsikter om integrationspolitiken vid den analyserade tidpunkten. Dock tar 

Sverigedemokraterna avstånd från andra partier genom att säga att de genomför 

vänsterorienterade satsningar samt vill genomföra inträdesjobb vilket är diskriminerande mot 

svenskar (SD, 3821; SD 2487).  

Det framkom vissa kopplingar mellan familjeåterförening och påverkan på integrationen som 

liknade den som Bonjour och Kraler (2018) hade. Det som påverkade familjeåterföreningen 

och genom den integrationen var den ekonomiska biten. Den som tar emot sin familj i Sverige 

skulle ta ett större ekonomiskt ansvar för familjemedlemmen/arna för att inte belasta 

samhällsekonomin, enligt några av partierna (M, 4162; C, 3716; KD, 3798; L, 4166).  

Den tidigare forskningen identifierade hot och humanism när politiker talade om invandring, 

dessa diskurser har inte identifierats i mitt material.  

6.3. Teoretisk och metodologisk reflektion 

Nedan kommer jag att reflektera den valda teorin och de valda teoretiska begreppen som 

använts i uppsatsen. Metodvalet kommer även det att behandlas. Att använda sig av de 

teoretiska begrepp som uppsatsen haft har varit givande och bidragit till analysen av 

materialet. De teoretiska begreppen har varit förenliga med de begrepp som WPR innehåller 

och därför passat bra tillsammans med den valda metoden. Då metoden har varit 

diskursanalys har det stundtals varit svårt att skilja på teori och metod. Den valda teorin 

socialkonstruktivism har därför varit svår att applicera på min analys och att förena med de 

analytiska frågorna som WPR innehåller. Socialkonstruktivismen är dock en utgångspunkt för 

diskursanalys och WPR-analys, den användes som en bakgrund och utgångspunkt till 

diskursanalysen och den utgjorde en förklaring till språkets betydelse vilket var nödvändigt 

för genomförandet av en diskursanalys och denna uppsats. 

Att uppsatsen hade WPR som diskursanalytisk metod och inte till exempel kritisk 

diskursanalys kan ha påverkat resultatet. En kritisk diskursanalys hade belyst intertextualitet 

och interdiskursivitet, vilket diskuteras i metodavsnittet av uppsatsen. Metodvalet har gjort att 
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studien får ett annat fokus än vid annat val av metod, fokus nu har varit på 

problemrepresentationerna och dess framställning.  

Valet av material är även något som har påverkat studien, för att få en bredare bild av det 

politiska läget hade det varit intressant att se hur diskursen kring integration har formats över 

tid, det vill säga en analys över en längre tidsperiod. Det hade varit intressant att se vad 

resultatet av en diskursanalys om integration hade varit om materialet hade varit annorlunda, 

till exempel kammarens protokoll, de politiska partiernas hemsidor eller olika debattartiklar. 

Kammarens protokoll hade varit intressant då politikerna inte kan tänka lika länge kring sina 

formuleringar som när de ska framföras i skriftligform, därför skulle en jämförelse av 

motioner och kammarens protokoll vara intressant då diskurserna dem emellan eventuellt 

skulle kunna skilja sig åt. Det hade även gett en bredare bild av alla partier då, som nämnts 

tidigare, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte lämnat in så många motioner under den 

tidsperiod som jag i uppsatsen har analyserats. Det har inte varit helt lätt att jämföra hur stor 

plats partier tar inom diskurserna då några partier har lämnat in många fler motioner än andra. 

Som tidigare nämnt fanns det flest motioner från Allianspartierna, Sverigedemokraterna och 

Socialdemokraterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har endast några få motioner var som har 

analyserats i denna uppsats. Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna 

har lämnat in flera motioner tillsammans, trots det så finns det flera åsikter som skiljer dem åt.  

 

6.4. Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning på ämnet som kan vara intressant skulle vara att genomföra en studie när 

fler motioner från flera år analyseras, även med integration eller med andra termer. För att få 

fler motioner kan en använda sig av flera sökord såsom etablering, invandrare/invandring 

eller andra ord som den tidigare forskningen har använt sig av. Som jag nämnde ovan skulle 

det även vara intressant att se en jämförelse i tid eller mellan olika material. En analys av 

material som liknar den i den tidigare forskningen skulle även vara intressant, så som van 

Dijk använde sig av parlamentariska debatter eller tv-sända politiska debatter som Karin 

Idevall Hagelin använt. 
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7.1. Motioner som refererats till men som inte ingår i materialet  

Motion 2017/18:3009 En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap av Karin Enström m.fl. (M, C, 

L, KD)  

Motion 2017/18:3566 Säkerhetspolitik för Sverige av Ulf Kristersson m.fl. (M)  

Motion 2017/18:1366 Öresundsregionen av Lena Emilsson m.fl. (S)  

Motion 2017/18:4045 Med anledning av skr. 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017 av Aron 

Emilsson m.fl. (SD)  

Motion 2017/18:3577 Insatser för unga lagöverträdare m.m. av Roger Haddad m.fl. (L)  
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Bilaga 1. Motioner sorterade i diskurser  

I denna bilaga finns alla motioner sorterade i den diskurs/diskurser de tillhör.  

 

 S M SD C V KD L MP ALLIANSEN Totalt 

Samhällsekonomi 1 9 2 5 - 3 4 - - 24 

Individens 

anpassning 

- 5 1 - - 1 1 - 1 9 

Samhällets 

anpassning 

8 6 4 9 2 4 4 2 3 42 

Individen + 

samhällets 

anpassning 

- - 2 - - - - - -  

2 

Samhällsekonomi 

+ individens 

anpassning 

- 2 - - - - - - - 2 

Samhällsekonomi 

+ samhällets 

anpassning  

- - - - - 4 - - - 4 

Alla diskurser - 2 - 2 - 1 3 - - 8 

Totalt 9 24 9 16 2 13 12 2 4 91 
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Bilaga 2. Referenser till de analyserade motionerna   

Sorterade efter första siffran efter året i motionsnumret.   

Sökord: integration  

Hämtad 21 och 22 november 2019 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/  

Filtrerat på: 2017/18 och motioner  

  

Motion 2017/18:947 Stärk invandrade kvinnors tillträde till utbildning och jobb av Kerstin 

Lundgren (C).  

Motion 2017/18:933 Integration av nyanlända av Johan Andersson m.fl. (S).  

Motion 2017/18:699 Idrotten och mänskliga rättigheter av Hannah Bergstedt m.fl. (S).  

Motion 2017/18:695 Avskaffa EBO i dess nuvarande form av Annelie Karlsson m.fl. (S).  

Motion 2017/18:51 Tystnadsplikten för tolkar av Lars-Axel Nordell (KD).  

Motion 2017/18:494 Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande av Robert Hannah (L).  

Motion 2017/18:457 Stärkande av kunskapen om religionens betydelse i internationella 

relationer av Tuve Skånberg (KD).  

Motion 2017/18:4167 Med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska 

vårproposition av Andreas Carlson m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:4166 Med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska 

vårproposition av Jan Björklund m.fl. (L)  

Motion 2017/18:4162 Med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska 

vårproposition av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M).  

Motion 2017/18:4161 Med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska 

vårproposition av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).  

Motion 2017/18:4156 Med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska 

vårproposition av Annie Lööf m.fl. (C).  

Motion 2017/18:4133 Med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga 

vissa skador och dödsfall av Christina Östberg m.fl. (SD).  

Motion 2017/18:3922 Med anledning av skr. 2017/18:33 Riksrevisionens rapport 

om kommunersättningar för migration och integration av Johanna Jönsson (C).  

Motion 2017/18:3901 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering av 

Jessica Polfjärd m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3890 En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD).  

Motion 2017/18:3882 Utgiftsområde 24 Näringsliv av Lars Hjälmered m.fl. (M).  
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Motion 2017/18:3855 Landsbygd och regional utveckling av Eskil Erlandsson m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3836 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn av 

Andreas Carlson m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3821 Diskriminering av svenskar av Mikael Jansson och David 

Lång (båda SD)  

Motion 2017/18:3813 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid av Bengt 

Eliasson m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3810 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv av 

Fredrik Malm m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3809 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering av 

Fredrik Malm m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3798 Välfärdslöftet—Budget för vård, omsorg och trygghet av 

Andreas Carlson m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3797 Utgiftsområde 24 Näringsliv av Said Abdu m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3788 Företagande för fler jobb i hela landet av Helena Lindahl m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3761 Stärkt civilsamhälle av Per Lodenius m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3759 - Utbildning av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3752 En budget som håller ihop Sverige – 

Liberalernas budgetmotion för 2018 av Jan Björklund m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3750 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg av Emma 

Henriksson m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3741 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt av Penilla Gunther m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3716 Nytt ledarskap för Sverige av Annie Lööf m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3713 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn av Solveig 

Zander m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3703 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering av 

Annika Qarlsson m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3698 Utgiftsområde 24 Näringsliv av Helena Lindahl m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3688 Utgiftsområde 8 Migration av Johanna Jönsson m.fl. (C)  

Motion 2017/18:3684 En ansvarsfull internationell agenda av Annie Lööf m.fl. (C).  

Motion 2017/18:3681 Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018 av Ulf 

Kristersson m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3650 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering av 

Désirée Pethrus m.fl. (KD).  
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Motion 2017/18:3633 Sverigedemokraternas bostadspolitik av Roger Hedlund 

och Mikael Eskilandersson (båda SD).  

Motion 2017/18:3628 Liberala reformer för en dynamisk och fri arbetsmarknad av Jan 

Björklund m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3626 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv av Désirée 

Pethrus m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3601 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning av 

Annika Eclund m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3600 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid av Roland 

Utbult m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3592 Hela Sverige ska jobba av Ulf Kristersson m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3591 En bättre start – integration som fungerar av Ulf Kristersson m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3574 Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter av Jan 

Björklund m.fl. (L).  

Motion 2017/18:3471 Förebyggande av psykisk ohälsa av Johanna Jönsson (C).  

Motion 2017/18:3420 Alliansens näringslivsmotion av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD).  

Motion 2017/18:3461 Det kommunala självstyret och anvisningslagen av Ida Drougge (M).  

Motion 2017/18:3405 Fler jobb och växande företag av Lars Hjälmered m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3394 Utgiftsområde 8 Migration av Aron Modig m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3367 Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm av Stina Bergström och 

Jonas Eriksson (båda MP).  

Motion 2017/18:3301 Gör Sverige till världens bästa innovations-, investerings- och 

etableringsland av Jamal El-Haj (S).  

Motion 2017/18:3243 Centralisera flyktingmottagandet av Erik Bengtzboe (M).  

Motion 2017/18:3186 Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering 

av Amineh Kakabaveh (V).  

Motion 2017/18:3182 Lika möjligheter för kvinnor och män av Jessica Polfjärd m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3179 Uppvärdera medborgarskapet av Johan Forssell m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3178 En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Johan Forssell m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3177 Fler jobb och bättre fungerande arbetsmarknad av 

Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD).  

Motion 2017/18:3166 Stärkt arbetslinje i migrationspolitiken av Ulrika Karlsson i 

Uppsala (M).  
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Motion 2017/18:3148 Reformering av turordningsreglerna av Betty Malmberg och 

Erik Bengtzboe (båda M).  

Motion 2017/18:3095 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse av Tuve Skånberg m.fl. (KD).  

Motion 2017/18:3071 Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap av Olof 

Lavesson m.fl. (M).  

Motion 2017/18:3067 Civilsamhället i en ny tid av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD).  

Motion 2017/18:3040 Nyanländas skolgång av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD).  

Motion 2017/18:2815 Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka 

parallellsamhällen av Jan Björklund m.fl. (L).  

Motion 2017/18:2727 Sfi-undervisning för asylsökande av Lotta Olsson (M).  

Motion 2017/18:2564 Jämställdhetsutbildning av Lotta Olsson (M).  

Motion 2017/18:2494 Planering för olika boendeformer av Ann-Britt Åsebol (M).  

Motion 2017/18:2402 Tolkservice av Boriana Åberg (M).  

Motion 2017/18:2487 Budgetpropositionen för 2018 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).   

Motion 2017/18:2331 Ridsport och integrationsarbete av Cecilia Widegren (M).  

Motion 2017/18:2163 Nationell strategi mot marginaliserade förorter av Lawen Redar (S).  

Motion 2017/18:2042 Slopat skattestöd till trossamfund av Markus Wiechel och Johan 

Nissinen (båda SD).  

Motion 2017/18:2041 Tydlig lagstiftning mot könsdiskriminering av Markus Wiechel (SD).  

Motion 2017/18:2036 Medborgarskapets betydelse och stärkt nationalkänsla 

av Markus Wiechel (SD).  

Motion 2017/18:1970 Integration på arbetsmarknaden av Lars Beckman (M).  

Motion 2017/18:1940 Arbetstillstånd av Christian Holm Barenfeld (M).  

Motion 2017/18:1937 Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn av 

Christina Höj Larsen m.fl. (V).  

Motion 2017/18:1926 En liberal idrottspolitik av Bengt Eliasson m.fl. (L).  

Motion 2017/18:1867 Lättläst i valet av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).  

Motion 2017/18:1816 En närhetsprincip för nyanlända av Hanna Westerén (S).  

Motion 2017/18:1814 EBO-avräkning av Marie Granlund m.fl. (S).  

Motion 2017/18:1794 Hela landet ska leva av Lars Mejern Larsson m.fl. (S).  

Motion 2017/18:1707 En tydlig arbetslinje i anhöriginvandringen av Sotiris Delis (M).  

Motion 2017/18:1671 Bättre mottagande och etablering av Maria Ferm (MP).  

Motion 2017/18:148 Förhindra bidragsberoende och underlätta nyanländas integration av 

Roger Haddad (L).  
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Motion 2017/18:1213 En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet av Peter Helander och 

Helena Lindahl (båda C).  

Motion 2017/18:118 Med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport 

om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015–Beredskap och hantering av Johan 

Forssell m.fl. (M).  

Motion 2017/18:1914 Utbildning i Västsverige av Jörgen Hellman m.fl. (S)   

 


