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1. Inledning 

 

Invandrarna som kommer hit har svårt att integrera sig. De håller sig mest för sig själva, 

har sina egna föreningar, en annorlunda matkultur, läser tidningar från hemlandet, och lär 

sig inte språket ordentligt. Denna isolering från det omgivande samhället ger näring åt 

fördomar och leder stundtals till öppna konflikter med de infödda. Bråk mellan 

invandrade och infödda ungdomar förekommer allt som oftast.1 

Detta utdrag är hämtat från den prisbelönta radiodokumentären ”Jävla Vitskallar” som 

berör integrationsproblemen i södra Spanien. I Costa del Sol utgör den etniska gruppen 

”svenskar” en betydande minoritet. I dokumentären skildras deras förhållanden och 

upplevelser som så kallade ”invandrare”. Denna kategorisering kan ses som en del av 

vardagen där meningar skapas genom att tillvarons alla uttryck sorteras och rangordnas. 

Detta sker igenom hela livet då vi ständigt indelas i formella och informella grupper såsom 

i skolan, på arbetsplatsen och under fritiden.2 

Givetvis har denna maktkamp mellan diskurser att definiera andra grupper haft en stor 

inverkan på hur invandringen till Sverige framställts under olika perioder. Invandrare har 

framför allt i media och i den offentliga politiska debatten förknippats med en negativ 

förförståelse. Av den anledningen är det intressant att undersöka utifrån vilka 

arbetsmarknadspolitiska intressen synen på invandring framställs i utredningar. Rent 

historiskt brukar invandringen till Sverige delas in i tre vågor. Den första vågen kom under 

krigsslutet och bestod av krigsbarn från de nordiska länderna. Från slutet av 1940-talet och 

fram till mitten av 1970-talet pågick den andra vågen. Denna invandring leddes främst 

utav arbetskraftsinvandring med familjer från Europa. Därefter har den tredje vågen pågått 

fram tills idag, bestående i huvudsak av flyktingar och anhöriginvandrare.3 

De bevekelsegrunder som varit ledande för Sveriges ekonomiska politik sedan 

efterkrigstiden har varit ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och jämn 

1 Radiodokumentären ”Jävla Vitskallar”: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=377645, hämtad 23–10–12. 

 
2 Borevi & Strömblad, 2004 s. 8. 
3 Hjelm 2006, s. 59f.  
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inkomstfördelning. Tillgång till arbete är grundstenen i det svenska välfärdssamhället som 

regleras av arbetsmarknaden. Detta påverkar levnadsstandarden både i samhället och på 

individnivå av de funktioner som är kopplade till denna sysselsättning.4 Den svenska 

invandringspolitiken har organiserats främst med hänsyn till arbetsmarknadspolitik som 

diskuterats i statliga utredningar. Problematiken handlar alltjämt om hur invandrare ska 

kunna etableras på arbetsmarknaden för att gynna den svenska ekonomin och 

samhällsutvecklingen, och förhindra segregering. År 2006 bodde i absoluta tal mer än en 

miljon personer födda utomlands i Sverige och siffrorna har hela tiden ökat.5 

Invandringen har inte enbart inneburit nya kompetenstillgångar och ökade skatteintäkter 

för den svenska staten utan även en belastning på samhällets resurser. Ökad arbetslöshet 

och sociala utgifter har varit dess kännetecken. Denna tvetydighet om invandringens 

effekter på svensk ekonomi har tydligt färgat av sig på föreställningar om invandrare, 

särskilda från den svenska identiteten.6 

Diskussionerna om invandring och integration i Sverige har under de senaste åren ständigt 

varit på tapeten när det gäller såväl arbetsmarknad, levnadsvillkor, samhällets bemötande, 

diskriminering och rasism som invandrares situation rent allmänt.7 Ämnet har framför allt 

blivit en glödhet vattendelare alltsedan Sverigedemokraternas opinionssiffror ökat med 

tiden. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur synen på invandring i Sverige förändrats i 

utredningar. Onekligen sker invandring av invandrare och därför kan dessa begrepp inte 

separeras ifrån varandra. Skälet att använda statens offentliga utredningar är att de utgör 

underlagen till de politiska beslut som format den svenska invandringspolitiken. Här har 

den arbetsmarknadspolitiska aspekten uppfattats som central och är därmed ett användbart 

motiv för att studera hur invandring framställs. 

4 Sjögren 2005, s. 9. 
5 Hjelm 2006, s. 59. 
6 Borevi & Strömblad, 2004, s. 8. 
7 Sjögren 2005, s. 12. 
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Dessutom är ämnet intressant av anledningen att ingen tidigare forskning handlar om hur 

invandrare framställs i utredningar. Invandringen kom som sagt att förändras, särskilt 

mellan den första- och andra vågen av invandring. Arbetskraftsinvandringen ersattes av 

flykting- och anhöriginvandring som i sin tur förändrade invandrares förutsättningar att 

försörja sig i Sverige.8 Problematiseringen av invandring till Sverige antas alltså ha 

förändrats under denna period. Jag har valt två utredningar med cirka trettio års mellanrum 

i syfte att kontrasterna gentemot denna brytningstid ska bli tydliga. Utredningarna är 

Utlänningsutrednings betänkande från 1967 och Delbetänkande av Invandrarpolitiska 

kommittén från 1995. 

De har den unika funktionen att beskriva hur invandringsfrågan uppfattades av sin samtid, 

från ett statligt myndighetsperspektiv. Samtidigt gör utredarna förutsägelser om den 

framtida utvecklingen av invandring till Sverige. På så vis är diskursanalysen en 

nödvändig teoribakgrund för att olika synsätt på invandringsfrågan som framkommer i 

materialet ska kunna diskuteras. Avslutningsvis kommer framställningarna från respektive 

utredningar att testas mot sociologen Ruth Levitas tre diskursmodeller från boken The 

inclusive society? Social exclusion and new labour. Med denna strategi kommer följande 

frågeställningar att besvaras: 

• Utifrån vilka arbetsmarknadspolitiska intressen framställs synen på invandring i 

utredningarna? 

• Hur skiljer sig framställningarna? 

• Hur kan dessa framställningar relateras till Ruth Levitas teoretiska modeller? Levitas 

tre modeller besvarar hur utanförskap kan förklaras i brittisk partipolitik. Innan de 

kommer att presenteras i metodavsnittet kan deras karakteriseringar beskrivas som: 

RED – fattigdom/ojämlikhet, SID – arbete och MUD – kulturella skillnader.  

1.2 Teoretisk ansats 

Diskursanalysen är både en teori och metod. Det är en metod i avseendet att den har 

textanalytiska verktyg som kan användas för att i princip studera alla sociala fenomen 

inom diskurser. Å den andra sidan är det likväl en teori eftersom den innehåller

8 Arnstberg 2008, s. 11. 
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vetenskapsteoretiska utgångspunkter. De stora namnen inom diskursanalysen är Michael 

Foucault, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe och Norman Fairclough. Foucault brukar ses 

som den mest betydelsefulla tänkaren för begreppsutvecklingen av diskurs. 

Vad gäller dessa stora tänkares bidrag till teoriutvecklingen av begreppet diskurs är den 

mest lämpliga och aktuella boken som behandlar detta ämne Diskursanalys som teori och 

metod av Winter Jörgensen och Louise Phillips. Boken kommer att användas för att 

redogöra om själva diskursbegreppet, men enbart som teori. Med andra ord kommer 

Laclaus och Mouffes diskursteori att vara central. Diskursbegreppet har varit på modet 

under de senaste tio åren och har debatterats intensivt mellan olika vetenskapliga 

discipliner om vad det egentligen innebär. Detta har inneburit att begreppet länge inte haft 

någon tydlig definition, då dess innebörd inte kunnat definieras på grund av oenigheten. 

Jörgensen & Phillips är däremot villiga att öppna upp diskussionen på nytt med 

inställningen att ge begreppet en så kallad ”common sense-definition”. Detta beskrivs 

enligt följande: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.9 

Diskursanalysen har sitt ursprung i socialkonstruktivismen som är en gemensam 

beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle. Detta angreppssätt 

kännetecknas av att ha en kritisk inställning till objektiv kunskap. Rent konkret anses 

världen konstruerad av kategorier, således är vår kunskap inte spegelbilder av verkligheten 

utan en produkt av våra kategoriseringar. Vidare anses att världen är kulturellt och 

historiskt präglad som leder till att våra världsbilder och identiteter ständigt förändras.10 

Poststrukturalistisk språkfilosofi är ett annat betydelsefullt perspektiv som präglat 

diskursanalysens syn på hur verkligheten är bunden till språket. Här förklaras språket som 

källan till verkligheten. Emellertid betyder det inte att verkligheten inte finns som 

författarna förklarar med: ”Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse 

genom diskurs”.11 Enligt Laclau & Mouffe finns det ingenting som skiljer en diskurs från 

verkligheten. Diskurser är materiella och fullständigt konstituerande med världen. Därför 

finns det heller inte något hopp om att komma utanför diskurserna och säga den rena 

sanningen.12 

9 Jörgensen & Phillips 2011, s. 7. 
10 Ibid. s. 11f. 
11 Ibid. s. 15. 
12 Ibid. s. 25f. 
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Michael Foucault var den tänkare som först började med att utveckla diskursanalysen 

genom en rad empiriska undersökningar. Enligt Foucault sätter diskurser gränser för vad 

det är som ger mening. Dessa gränser bestäms i huvudsak av makt som både är produktiv 

och konstituerande för hur vår sociala omvärld skapas, hur den ser ut och vad den 

betecknas som medan andra alternativ utesluts. Denna makt är sammanflätad med 

kunskap.13 Laclau och Mouffe anser att diskursanalysen är användbar för att studera alla 

sociala fenomen. Detta beskrivs som: ”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de 

processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 

betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”.14 En 

diskurs består alltså av olika tecken som särskiljer sig från varandra men där avsikten är att 

reducera dessa skillnader mellan tecknens betydelser och skapa entydighet. Tecken som 

skiljer sig från diskursens konventioner hamnar i det så kallade diskursiva fältet, utanför 

själva diskursen. 

En diskurs påverkas alltid av det diskursiva fältet på det sättet att det finns tecken som 

saknar entydiga betydelser vilka kallas för element. I diskursen omvandlas hela tiden dessa 

element till entydiga tecken, benämnda moment. Denna process avslutas aldrig. Tecken 

kan anta olika betydelser när de ingår i nya sammanhang som gör att moment förblir 

potentiellt mångtydiga. En diskurs är inte bestämd på förhand utan det pågår alltid en 

kamp om hur strukturen ska se ut och vilka diskurser som ska härska.15 

Kampen om betydelsebildning mellan olika diskurser kallas för antagonism och innebär att 

en diskurs aldrig kan vara helt dominant. Antagonismer kan däremot upplösas av 

hegemoniska interventioner som leder till att en diskurs återigen blir dominerande på ett 

område där det tidigare rådde konflikt. På så vis uppstår en spelplan för helt nya konflikter 

som hela tiden går i omlopp. Laclau & Mouffe tillägger dock att det finns diskurser som 

historiskt lyckats överleva och anses självklara vilket de definierar som objektivitet.16 

1.3 Metod 

13 Jörgensen & Phillips 2011, s. 19f. 
14 Ibid. s. 32. 
15 Ibid. s. 34–36. 
16 Ibid. s. 54–56. 
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Den metod som kommer att användas är Ruth Levitas tre diskursmodeller från boken The 

inclusive society? Social exclusion and new labour. Levitas utnyttjar modellerna för att 

analysera det brittiska partiet New Labour´s politiska budskap i fråga om utanförskap, men 

även hur diskursen om utanförskap förändrats inom partiet sedan 1997. Detta syfte kan 

beskrivas enligt följande: "RED, SID and MUD are models, or in Max Weber´s terms 

ideal types, which show how the meanings of social exclusion shift and change, and how 

these permutations are reflected in different policy implications".17 Med detta sagt 

identifierar modellerna vad utanförskap innebär och hur problemet kan lösas. Begreppet 

utanförskap konstrueras även i relation till sin motsvarighet innanförskap, som är 

varandras motsatser. Den ena diskursen kallad RED (redistributive discouse of exclusion) 

hävdar att finansiella medel såsom pengar och andra tillgångar måste öka bland de fattiga, 

både i relativa och absoluta tal. Motivet är förbättrade inkomstnivåer och tillgång till 

offentlig samt privat hjälp. Utanförskap knyts här till fattigdom. Den andra diskursen som 

förkortas SID (social integrationist discourse) föreslår att utanförskap kan undvikas med 

ökat deltagande på arbetsmarknaden. Orsaken är att betalt arbete både direkt och indirekt 

leder till innanförskap genom den inkomst som den utanförstående kan tillgodogöra sig. 

Den tredje diskursen MUD (moral underclass discourse) anser att utanförskap beror på 

kulturella snarare än materiella orsaker. Den betonar att åstadkomma förändrade 

beteendevanor med principen att använda morot och piska. Lösningen innefattar 

manipulation av välfärdsförmåner, åtgärder mot bristande överenskommelser och slutligen 

intensivt socialt arbete.18 

Levitas beskriver i den första delen av boken om det historiska skiftet, där meningen om 

utanförskap förändras när New Labour grundas. Detta skedde under mitten av 1990-talet 

då dess partipolitik karakteriserad av diskursen RED alltmer övergick till diskurserna SID 

och MUD. Från att tidigare har varit ett mitten - vänster projekt förändrades alltså partiets 

karaktär till en mer högerinriktad ideologi med neoliberala marknadsekonomiska inslag. I 

slutet av boken diskuteras hur regeringen under Blair förhöll sig till utanförskap, dessutom 

granskas partiet New Labour som helhet. 

17 Levitas 2005, s. 3. 
18 Ibid. preface. x. 
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Redogörelser för hur diskurserna kontrasterats mot varandra i brittisk politik finns också 

med. Diskursen SID som framför allt dominerat regeringspolitiken tar inte hänsyn till 

obetalt arbete och betonar heller inte betydelsen av betalt arbete tillräckligt ordentligt. 

MUD å den andra sidan identifierar särskilda grupper som ansvariga för utanförskap och 

rekommenderar beteendevetenskapliga åtgärder för att uppmuntra arbete. På motsatt sätt 

anser RED att fattigdom bör motarbetas genom att förse de arbetslösa med lämpliga 

förmåner. Därmed finns en motsättning på denna aspekt mellan de två diskurserna. 

Efter denna utläggning ansluter sig Levitas till RED som den bästa modellen för brittisk 

partipolitik vad gäller att lösa krisen på utanförskap. Valet motiveras av att diskursen inte 

åsidosätter betydelsen av obetalt arbete utan innefattar principer om jämlikhet. Trots detta 

menar Levitas att diskursmodellen inte är vattentät och kritiserar den på flera punkter. För 

det första inkluderas inte den sociala funktionen i problematiken om utanförskap. För det 

andra tenderar diskursen att enbart fokusera på de fattigas förhållanden och tillägnar 

alldeles för lite uppmärksamhet åt ojämlikhet och polarisering liksom välfärdens sociala 

konsekvenser. För det tredje påpekar Levitas att politiska diskurser inte varar över längre 

perioder som kräver att långsiktighet måste tas med i beräkningen. De självklara mål som 

ska prioriteras är ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn.19 

Förutom att diskurserna definierar utanförskap på olika sätt är faktorn arbete viktig för 

samtliga diskurser. Rent generellt betonas betalt arbete som innanförskapets drivkraft 

medan utanförskap förknippas med arbetslöshet. Enligt diskursen RED så har ”de” inga 

pengar, i SID har ”de” inget arbete och i MUD har ”de” ingen moral.20 

Levitas diskursmodeller handlar primärt om utanförskap som i denna uppsats inte är det 

centrala. Ändå anser jag att dessa modeller är ytters intressanta att använda. Orsaken är att 

modellerna ser utanförskap som en arbetsmarknadsorienterad fråga, där arbete ständigt är i 

fokus. Syftet är slutligen att välja och modifiera en av dessa modeller i slutdiskussionen 

som på bästa sätt ska kunna förklara hur invandring framställs i utredningarna, och tillföra 

ett helt nytt perspektiv. Valet av att utse och modifiera en av modellerna dementerar inte 

diskursens förändring mellan perioderna. Tillvägagångssättet handlar framför allt om att 

testa modellernas prövbarhet. Modellerna kommer att presenteras här: 

19 Levitas 2005, preface. xf. 
20 Ibid. s. 27f. 
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Redistributionist discourse (RED): 

• Fattigdom är den fundamentala orsaken till socialt utanförskap. 

• Den fokuserar på processerna och den samhälleliga strukturen som skapar 

ojämlikhet och inte enbart själva utanförskapet i sig. 

• Den påvisar att en genomgripande minskning av ojämlikhet och utanförskap 

uppnås genom omfördelning av resurser och makt i hela samhället. 

• Höjda bidragsnivåer kan motarbeta utanförskap. 

Social integrationist discourse (SID): 

• Den utgår från att deltagande eller integration nås genom betalt arbete. 

• Den döljer det ojämlika förhållandet mellan individer med hjälp av arbeten. 

• Den urholkar legitimiteten i att inte delta i betalt arbete. 

• Den påvisar att individer som inte har anställning är hänvisade till fattigdom. 

Moral underclass discourse (MUD): 

• Den pekar på att underklassen eller de som är socialt exkluderade skiljer sig 

kulturellt och moraliskt ifrån de övriga individerna i majoritetssamhället. 

• Den fokuserar på beteendet hos de som lever i utanförskap istället för att 

problematisera processerna och den samhälleliga strukturen. 

• Den bedömer bidrag som något negativt då det kan riskera att leda till beroende. 

• Obetalt arbete är inte acceptabelt. 

1.4 Tidigare forskning 

I boken Det mångkulturella samhället och erkännandets politik från 2009 redogör Charles 

Taylor för att det inom politiken finns en konflikt mellan särartspolitik och värdepolitik. 

Särartspolitiken slår fast vid att mångfald ska understödjas och accepteras medan 

värdepolitiken hävdar samma rättigheter och skyldigheter, det vill säga lika behandling för 

alla. Kritiken mot särartspolitiken är att den kränker principen om icke-diskriminering 

eftersom politiken innebär särbehandling av minoriteter och historiskt sett diskriminerade 

grupper. Värdepolitiken kritiseras å den andra sidan för att inte ta hänsyn till människors 
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individuella behov på grund av att den utgår från normen i samhället.21 Detta perspektiv 

beskriver tydligt de svenska förhållandena enligt Taylor, i övergången mellan invandrar- 

och integrationspolitiken som jag kommer att återkomma till i Historisk bakgrund. 

Ett annorlunda teoretiskt perspektiv finns representerad av genusvetaren Katarina 

Mattsson som i boken Sverige och de andra: postkoloniala perspektiv från 2001 diskuterar 

kompetensbristdiskursen. Hon menar på att det finns en kompetensbristdiskurs som lyfter 

fram orsaker till den ökade arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare i Sverige. 

Förklaringen framtonar den svenska arbetsmarknadens förändringar som ställer krav på 

flexibilitet, självständigt arbete och goda kunskaper i det svenska språket. I sin historiska 

kontext innebar arbetskraftsinvandringen till Sverige under 50- och 60-talen inte alls några 

problem för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. När sedan utvecklingen gick 

från industriproduktion till tjänsteproduktion och arbetslösheten ökade bland 

utomeuropeiska invandrare ansågs detta bero på deras bristande kompetenser. Antagandet 

om att invandrargruppernas bristande kompetenser inte kan uppfylla kvalifikationskraven 

på arbetsmarknaden beror enligt författaren på en förutbestämd föreställning om ”dem” 

och deras egenskaper.22 

En annan studie är Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, först utkommen 1994 

av Christer Lundh och Rolf Ohlsson. Här lyfts invandringen och invandringspolitiken 

fram under efterkrigstiden, utvecklingen efter 1993 behandlas även. Författarna förklarar 

att det hade uppkommit kritik tiden innan deras arbete påbörjades. Detta innebar att den 

svenska offentliga debatten om invandring hade fått mothugg av fördomar och i slutändan 

blivit latent. Till följd av denna förändring vill författarna ge kännedom om invandring. 

De anser att det finns ett klart samband mellan ekonomisk utveckling, invandringspolitik 

och invandring. Det vill säga att invandringen till Sverige främst ses som en drivkraft av 

den ekonomiska och sociala situationen i landet.23 Denna syn kan förklaras av författarnas 

teoretiska angreppssätt, nämligen push - pull teorin från den neoklassiska makroteorin. 

Enligt teorin beror invandringen till Sverige på individuella beslut som styrs av 

förväntningar om förbättrade förhållanden än i ursprungslandet. 

21 Taylor 2009, s. 45–50. 
22 Mattsson 2001, s. 249–256. 
23 Lundh & Ohlsson 1999, s. 7f. 
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De faktorer som varit utmärkande i det här fallet har gällt den svenska arbetsmarknaden 

om bättre möjligheter att få arbete, högre löneläge och social trygghet. Icke desto mindre 

konstaterar författarna att den övervägande invandringen till Sverige under efterkrigstiden 

varit av ekonomisk karaktär. Alltså att invandrare haft ekonomiska motiv bakom 

flyttningar till Sverige, med få undantag.24 I slutet skisseras framtidsscenarier för den 

fortsatta invandringen. 

År 2003 utkom rapporten Arbetskraftsbrist och arbetskraftsinvandring av Daniel Rauhut. 

Rapporten sammanfattar tidigare studier om arbetskraftsinvandring till Sverige, och ger en 

analys av dess för- och nackdelar för arbetskraftsförsörjningen med hänsyn till den 

bristande arbetskraften. Utifrån tidigare studier har olika synpunkter ventilerats där 

argumenten i huvudsak utgått från partiella och generella lösningar, vilka kan översättas 

som kortsiktiga och långsiktiga. Förbehållet denna teoretiska ram skall studien försöka ge 

svar på följande frågor: vilken slags brist på arbetskraft som kan förväntas, vilka tänkbara 

lösningar som finns på eventuella problem med arbetskraftsförsörjningen och om en 

arbetskraftsinvandring utgör ett hot eller om den utgör nya möjligheter för ekonomisk 

tillväxt och välfärd.25 

Författaren drar slutsatsen att demografiska förändringar inte är ett överhängande problem 

eftersom det rent historisk visats att arbetskraftsbrist resulterat i tekniska innovationer och 

bidragit till ekonomisk tillväxt. Med siktet att lösa en partiell arbetskraftsbrist framstår 

invandring som något positivt. Medan de långsiktiga effekterna ger en mer motsägelsefull 

och komplex bild. Däremot anser författaren att den offentliga sektorn i framtiden kommer 

att vara beroende av arbetskraft.26 

En övergripande sammanfattning kring forskningsläget om invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden görs i Flervetenskapliga perspektiv i migrationsforskning från 2006. Här 

påpekas att den huvudsakliga forskningen om invandrares ekonomiska situation på 

arbetsmarknaden avsett den andra vågen av invandring men på senare år även den tredje.27 

Enligt resultaten från den andra vågen visas att invandrare effektivt kunde etablera sig i 

näringslivet. Periodvis var sysselsättningsgraden till och med högre än bland 

24 Lundh & Ohlsson 1999, s. 7f. 
25 Rauhut 2003, s. 7. 
26 Ibid. s. 65f. 
27 För mer information se inledning. 
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infödda. I motsats till denna utveckling visar forskningen att invandrare till den tredje 

vågen haft det betydligt svårare att integreras på arbetsmarknaden. Särskilt vad gäller 

utomeuropeiska grupper. Skillnaden framstår som förvånande med utgångspunkt i att den 

här gruppen invandrare var mer välutbildade än de i den förra vågen. Det anläggs flera 

förklaringar till denna skillnad. 

Mot detta kan ställas att forskning om den första invandringsvågen28 är väsentligt mindre 

och som i flera avseenden nästan saknas helt. Dessa kunskapsluckor förmodar författaren 

vara datastyrd beroende på att uppgifter i befolkningsregistret saknas. Till skillnad från 

detta skrala forskningsläge finns en del forskning om invandrargrupper som anlände till 

Sverige vid krigsslutet. Studierna visar här att flyktingarna blev betraktade som 

arbetskraftsresurser och sysselsattes framför allt inom jordbruket. Trots att de snabbt fick 

arbete försämrades i många fall deras sociala och yrkesmässiga position i jämförelse med 

hemlandet.29 

Till syvende och sidst har det skrivits en hel del om hur invandrare framställs i media. I 

det här fallet är Ylva Brunes undersökningar särskilt framträdande på denna 

forskningsfront. I antologin Mörk magi i vita medier beskriver Brune om hur segregerat 

Sverige är och på vilket sätt media bidrar till att upprätthålla denna mentala segregation. 

Antologin syftar till att förklara hur begrepp såsom "invandrare" konstrueras och hur 

flyktingar beskrivs i media.30 Brune analyserar även hur den svenska pressen framställde 

invandrare och flyktingar under våren 1993. Hon upptäcker ett mönster i materialet som 

bygger på ett maktförhållande där åtskiljandet mellan ”vi” och ”dem” legitimeras. 

Brune tar fortsatt upp om den nyhetsrapportering som skildrade hur kvinnor förtrycks i 

Bosnien och stenas i Iran. Sverige framställdes i dessa sammanhang som det rättfärdiga 

landet. I rapporten Stereotyper i förvandling belyser Brune med dagstidningsurklipp ända 

från 1975 hur media förändrat sitt förhållningssätt gentemot invandrargrupper. 

Granskningen visar att assimilationstanken blir allt mindre intressant men att invandrare 

problematiseras alltmer än i senare år.31 

28 För mer information se inledning. 
29 Hjelm 2006, s. 60f. 
30 Brune 2004, s. 11. 
31 Brune 2000, s. 39. 
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1.5 Material 

Det material som kommer att användas i denna undersökning är två utredningar, 

Utlänningsutredningens betänkande från 1967 och Delbetänkande av Invandrarpolitiska 

kommittén från 1995. Den förstnämnda utredningen har i uppgift att ge förslag till följande 

direktiv: den första var att undersöka behovet av föreskrifter vid en eventuell associering 

till den europeiska ekonomiska gemenskapen, bestämma vad som gällde kring 

uppehållstillstånd för utländska studenter, undersöka om hur lagen om asylrätt utfallit i 

praktiken, iaktta behov om rättshjälp och hur den borde utformas, ge förslag om hur 

utlänningskontrollen borde anordnas och slutligen sätta ramverket för en framväxande 

organisation. 

Den andra utredningen är precis som titeln säger ett delbetänkande, i det här fallet till ett 

slutbetänkande som lades i december samma år. Utredningen belyser invandrares 

sysselsättningssvårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Utredaren anser att 

arbetslösheten måste lösas som både lett till ökat bidragsberoende och skapat utanförskap. 

Delbetänkandet har med andra ord två syften. Det ena är att skapa utrymme för en öppen 

och orädd diskussion som tar fasta på det allvarliga i situationen och som ventilerar mer 

genomgripande långsiktiga åtgärder. Det andra är att komma med förslag om dessa 

åtgärder. Utredningarna drivs främst med hänsyn till arbetsmarknadspolitik. Materialet är 

på det sättet användbart för att uppfylla uppsatsens syfte och ses heller inte som 

problematiskt utifrån källkritikens fem kriterier.32 

 

 

 

 

 

32 Dahlgren & Florén 2006, s. 185–191. 
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2. Historisk bakgrund 
 

Från mitten av 1940-talet till början av 1970-talet skedde en arbetskraftsinvandring till 

Sverige från Europa och främst de nordiska länderna som i stort sett inte reglerades. 

Denna invandring ersattes sedan av flykting- och anhöriginvandring som till avgörande del 

varit utomeuropeisk och pågått fram tills idag. 

Från början var den svenska statens inställning till invandringen väldigt positiv som tog 

sig uttryck i att utlänningslagen liberaliserades 1954. Detta innebar att de krav som 

ställdes på arbetstillstånd underlättades samtidigt som lagen vidgade flyktingbegreppet i 

jämförelse med Genèvekonventionen. Konventionen innebar att Sverige förband sig att ta 

emot flyktingar.33 Men under 1960-talet förändrades attityden till 

arbetskraftsinvandringen, där LO hade stort inflytande enligt forskaren Johansson. LO 

ville att denna invandring skulle stoppas för att den inhemska arbetskraften istället skulle 

förses med arbete, såsom gifta kvinnor och handikappade. 

Fram till mitten av 90-talet fördes i Sverige en så kallad invandrarpolitik34 som enligt 

samme Johansson grundades på slagorden jämlikhet, valfrihet och samverkan. Den har 

även kallats för konformitetsideologin och har sina rötter i idén om folkhemmet som 

grundades på föreställningen om ett gemensamt folk.35 

Slutligen kom invandrarpolitiken att ersättas av integrationspolitiken, även kallad den 

pluralistiska integrationsmodellen, med målet att erbjuda lika rättigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Visionen utgick från att samhällets 

mångfald skulle accepteras. Från mitten av 90-talet skärptes däremot attityderna till 

flyktinginvandringen när regeringen införde visumtvång och ändrad

33 Lundh & Ohlsson 1999, s. 79–81. 
34 Denna diskurs avser inte invandringspolitik. 
35 Johansson 2005, s. 78–84. 
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asylpraxis för att den skulle minskas. Samtidigt satsades resurser på återvandring, främst 

av somalier och bosnier.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Hugander & Älander 2008, s. 1. 
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3. Utlänningsutredningens betänkande 
3.1 Invandring – i nationens intresse eller ett mellanstatligt 

projekt 

”Den frågan inställer sig då, om invandring är ett tjänligt medel att häva en allmän brist på 

arbetskraft. Det må i detta sammanhang framhållas att invandring av utländsk arbetskraft 

inte bara ökar landets produktiva resurser utan även skapar en ökad efterfrågan på varor 

och tjänster inom såväl den privata som den offentliga sektorn”.37 

Inställningen till arbetskraftsinvandring kan enligt utredningen sägas vara positiv men 

enbart så länge den förhåller sig på ett visst sätt som först och främst gynnar den svenska 

nationens intressen utifrån arbetsmarknadssynpunkt. I ovanstående stycke framställs 

invandringen som en vinst för svensk arbetsmarknad men enbart i termer av ”arbetskraft”, 

där invandraren ses som en resurs. Detta synsätt på invandring kan sägas vara den 

pådrivande och meningsskapande enhet kring vilka arbetsmarknadspolitiska intressen 

diskuteras i utredningen. Invandringen som ägde rum till Sverige anses främjande så länge 

invandrare kan bidra till ökad sysselsättning, vilket förutsätter arbetstillfällen. Denna syn 

framgår av följande stycke: 

”Åtminstone i ett avseende torde dock råda allmän enighet, nämligen att det är nödvändigt 

att avväga och kontrollera tillströmningen av utlänningar till landet ur 

arbetsmarknadssynpunkt, d.v.s. med hänsyn till möjligheterna att bereda invandrarna 

sysselsättning på arbetsmarknaden. Självfallet kan det av humanitära eller andra skäl 

komma i fråga att tillåta invandring av utlänningar, även om det finns utrymme för dem på 

arbetsmarknaden. I sådana fall bör det emellertid ankomma på det allmänna att genom 

socialhjälp eller på annat sätt svara för deras försörjning så länge som de inte kan beredas 

sysselsättning på arbetsmarknaden utan att någon annan blir arbetslös”.38 

I detta sammanhang finns en rad av intressanta ställningstaganden som antyder under vilka 

omständigheter invandring till Sverige får förekomma. Det betonas till att börja med att 

invandringen bör ”avvägas” och ”kontrolleras” bestämmande av 

37 Utlänningsutredningens betänkande 1967, s. 145. 
38 Ibid. s. 172. 
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”arbetsmarknadssynpunkt”. Inte bara den pågående invandringen utan även tillstånd att få 

invandra bedöms med denna hänsyn, där alla ”utlänningar” inte är önskvärda. Även om ett 

humanitärt motiv visar sig i texten att tillåta invandrare att stanna i Sverige oavsett 

”utrymme för dem på arbetsmarknaden”, framstår detta som en nödlösning av att 

invandrare ”så länge” inte kan ”beredas” sysselsättning. Återigen utgör sysselsättning 

normen för invandring där ”socialhjälp” beror på att invandrare för tillfället inte har 

möjlighet att arbeta snarare än att de inte kan. 

Dessa faktorer som handlar om behoven av sysselsättning, skydd för den svenska 

arbetsmarknaden, mål om samhällsekonomisk utveckling och synen på invandrares 

nyttobringande egenskaper, bildar underlaget i utredningens förslag om hur 

invandringspolitiken bör implementeras för att nyttja den svenska arbetsmarknaden. Men 

enligt utredaren är dessa områden likväl beroende av Sveriges internationella relationer. 

Emigrationsströmmar påverkar rörelsefriheten både rent geografiskt och mellan 

arbetsmarknader, sålunda utrikespolitiken. På grundval av detta perspektiv talas det till en 

början i utredningen om vad en internationell sammanslutning om fri rörlighet på 

arbetsmarknaden skulle innebära för den svenska ekonomiska tillväxten: 

”Ett undanröjande av hindren för den internationella rörligheten bör öka det ekonomiska 

utbytet av de totala arbetskraftsresurserna genom att arbetskraft i större utsträckning tillförs 

länder och näringsgrenar med hög produktivitet. Önskvärdheten av en ökad internationell 

rörlighet kan således motiveras på ett liknande sätt som behovet av en större geografisk 

rörlighet inom varje enskilt land. Det kan erinras om att OECD i sin examination i slutet av 

år 1962 av den svenska arbetsmarknadspolitiken betonar, att Sverige med sin höga 

produktivitet genom en ökad immigration kan bidra till att det gemensamma mål för den 

ekonomiska tillväxten, som OECD-staterna antagit, uppnås”.39 

I detta stycke likställs arbetskraftsinvandring med rörelsefrihet, en grundläggande rättighet 

inom varje land där öppna gränser och marknader kan påskynda den ekonomiska 

utvecklingen. Vad som föranleder detta åtagande är ett ekonomiskt samarbete på 

mellanstatlig nivå som syftar till att gynna arbetsmarknaden på internationell nivå. Vidare 

förstärks denna vision om ett utvidgat europeiskt ekonomiskt samarbete i nästa stycke: 

”Invandringspolitiken skall med andra ord dels ha en internationell inriktning med en 

fullständig internationalisering av arbetskraften som slutgiltigt mål, dels ha en nationell 

39 Utlänningsutredningens betänkande 1967, s. 143f. 
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inriktning för att motverka de menliga följder, som en sådan internationalisering skulle 

kunna få för vårt eget land”.40 

Här finns dock en rågång mellan internationella respektive nationella intressen som verkar 

stå i konflikt med varandra. Nämligen att den nationella inriktningen skall ”motverka de 

menliga följder” en internationalisering kan föra med sig. Den svenska statens intressen att 

skydda sin arbetsmarknad gör sig alltså påmind. Däremot framstår inte denna åtgärd som 

motiverad av sakfrågan i sig, utan snarare till följd av att en internationalisering anses 

dömd att misslyckas: 

”Det förhållandet att integrationssträvandena på arbetsmarknadens område inte lett till en 

allmän liberalisering av arbetskraftens rörlighet är förklarligt mot bakgrunden av att det 

som för närvarande sker inom den europeiska gemenskapen redan föreligger en betydande 

intressegemenskap. Liberaliseringssträvandena måste därför för att ha utsikt till framgång 

skapa en ökad rörlighet mellan ett begränsat antal länder”.41 

Övertygelsen om att samarbetet skulle gynna svensk ekonomi är helt klart verklig. ”En 

fullständig internationalisering av arbetskraften som mål” uttrycker denna målsättning. 

Däremot blir motivet aldrig verklighet för svensk del med bedömningen att ländernas egna 

prioriteringar redan ”föreligger” det mellanstatliga samarbetet. I slutet av stycket 

poängteras att det istället finns förutsättningar att ”skapa en ökad rörlighet mellan ett 

begränsat antal länder”. 

Sverige hade sedan tidigare ingått i den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som 

innebar att nordiska medborgare obehindrat kunde röra sig mellan de nordiska ländernas 

gränser. ”Överenskommelsen innebär vidare i praktiken en prioritering av den nordiska 

arbetskraften framför den utomnordiska”.42 Med andra ord var arbetskraftsinvandringen 

till Sverige strukturellt diskriminerande. Samtidigt är den nordiska målgruppen särskild 

från begreppet ”utlänning” som används i utredningen.  

3.2 Invandring – en ekonomisk gångbar utveckling 

40 Utlänningsutredningens betänkande 1967, s. 144. 
41 Ibid. s. 145. 
42 Ibid. s. 157. 
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Förutom att utredaren betonar de nationella intressena som viktiga för att vägleda Sveriges 

ekonomiska utveckling är synen på en önskvärd samhällsutveckling även central. På 

denna punkt framställs invandringen som en belastning på samhällets resurser. Därför 

sympatiserar utredaren med en restriktiv invandringspolitik: ”Utvecklingen har emellertid 

också inneburit en ökad belastning på samhällets resurser, ett förhållande som rimligen 

inte bör lämnas ur räkningen vid utformningen av invandringspolitiken”.43 Det uppskattas 

att det finns en fara för prisutvecklingen på det sättet att inflation kan uppstå, då Sveriges 

knappa resurser inte klarar av alltför höga konsumtionsnivåer: ”en sådan jämförelse som 

regel torde utfalla till förmån för omflyttningsalternativet, eftersom detta alternativ 

vanligen medför en mindre konsumtionsökning”.44 Dessutom är målet om en 

strukturrationalisering också eftersträvansvärd som tidigare hindrats av outbildad 

arbetskraftsinvandring under efterkrigstiden: 

”Den okvalificerade utländska arbetskraft, som under efterkrigstiden kommit till vårt land, 

har i stor utsträckning fått sysselsättning i sådana branscher som på grund av en låg 

lönenivå haft svårigheter att rekrytera arbetskraft på den reguljära arbetsmarknaden. Detta 

arbetskraftstillskott torde med hänsyn till att prismekanismen verkar även i fråga om 

arbetslöner ha bidragit till att hålla lönenivån inom ifrågavarande branscher nere och 

därigenom fördröjt en från samhällsekonomisk synpunkt önskvärd 

strukturrationalisering”.45 

Ambitionen att främja den svenska ekonomin med behövande resurser motsvaras alltså 

inte av lågutbildad arbetskraftsinvandring som tvärtom jämförs med utvecklingen av ”låg 

lönenivå” och ”fördröjd strukturrationalisering”. Vidare anses invandringen vara en 

kostnadsfråga som kräver att arbetsmarknaden skyddas. Utredaren föreslår att när det finns 

arbetsöverskott ska sysselsättning alltid företrädas av den svenska befolkningen: ”I den 

mån inom landet lokalt eller branschvis föreligger överskott på arbetskraft får det alltså 

som regel anses vara ur samhällsekonomisk synpunkt fördelaktigare att lösa 

knapphetsproblemen på arbetsmarknaden genom omflyttning av arbetskraft inom landet 

än genom rekrytering utomlands”.46 

43 Utlänningsutredningens betänkande 1967, s. 156.  
44 Ibid. s. 150. 
45 Ibid. s. 148. 
46 Ibid. s. 150. 
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I kontrast till denna framställning av oönskad arbetskraft framstår kvalificerad arbetskraft 

som den svenska vägen för en gynnsam ekonomisk utveckling vilket följande citat visar: 

”Från rent nationella, ekonomiska synpunkter är självfallet en ökad invandring av 

kvalificerad arbetskraft i hög grad eftersträvansvärd, eftersom den innebär att vårt land 

därigenom kan tillgodogöra sig resultaten av yrkesutbildning, som bekostats av annat 

land”.47 Detta alternativ motiveras både av att arbetskraftstillgångarna kan hållas på en 

jämn nivå men också frigöra inhemsk kvalificerad arbetskraft.48 

3.3 Invandring – implementering 

I slutet diskuterar utredaren om vad själva implementeringen borde innefatta, här refereras 

diskussionerna återigen till regleringar: ”Bestämmelserna om arbetstillstånd, som utgör ett 

medel för genomförandet av den generella utlänningskontrollen såvitt avser 

arbetsmarknaden, syftar främst till att reglera tillströmningen av utländsk arbetskraft till 

landet och leda den till de områden, där den bäst behövs”.49 Med andra ord ska 

invandringen först och främst organiseras efter behovet av arbetskraft. 

I syfte att upprätthålla tillströmningen av kvalificerad arbetskraft enligt utredaren ska 

dessa regleringar innebära att invandrare inte erbjuds undermålig lön av arbetsgivare, utan 

att anställningar enbart ska tillsättas utifrån kvalifikationskrav: ”Avgörande för frågan om 

utlänning skall erhålla visst arbetstillstånd är hans kompetens och inte arbetsgivarens 

önskan att anställa vederbörande i viss befattning”.50 

Ytterligare ska hela samhället vara deltagande för att underlätta invandrares chanser att 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden då arbetslöshet kan förekomma: ”I den mån 

utlänningar tillåts invandra i större omfattning än som arbetsmarknadsläget medger bör 

konsekvenserna härav inte bäras av ett fåtal utan solidariskt av hela befolkningen”.51 I och 

med detta resursutnyttjande krävs även att det sociala skyddsnätet fungerar för att 

anpassningssvårigheter inte skall uppstå: ”Om inte invandringen i större utsträckning än 

hittills skett anpassas efter samhällets möjligheter att bereda invandrarna bostäder, 

47 Utlänningsutredningens betänkande 1967, s. 147. 
48 Ibid. s. 153f. 
49 Ibid. s. 108. 
50 Ibid. s. 111. 
51 Ibid. s. 172. 
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utbildning och social omvårdnad av den karaktär, som är specifik för att utlänningen skall 

kunna växa in i det svenska samhället”.52 

Invandrare ska således anpassas efter det svenska samhället som ska ansvara för denna 

”assimilering”. Men för att invandrare oavsett kvalifikationer ska få tillåtelse att agera på 

arbetsmarknaden ställs krav på deras egenskaper såsom god vandel: ”Utredningen föreslår 

därför att utlänning skall kunna utvisas också, när han bedriver verksamhet som utgör en 

uppenbar fara för den allmänna ordningen och säkerheten”.53 Detta stycke uttrycker helt 

klart en misstänksamhet mot invandrares karaktär och nationella ursprung som kan 

”utgöra en uppenbar fara för den allmänna ordningen och säkerheten”, och har rätt till 

utvisning. Denna rättsliga skillnad var givetvis lagstadgad: ”Den grundläggande skillnaden 

består däri att utlänning i motsats till svensk medborgare inte äger en ovillkorlig rätt att 

vistas i riket och att här vinna sin utkomst. En utlänning kan sålunda enligt svensk lag inte 

göra anspråk att i dessa hänseenden vara likställd med svensk medborgare”.54 

Slutligen har det inte hittats något i utredningen som uttrycker sig nedlåtande om 

invandrares kompetenser. Tvärtom framställs invandraren här som kunnig och självständig 

att sköta sin egen arbetssituation: ”Detta motiveras med att utlänningen genom den 

tidigare prövningen från början gjorts underkunnig om gällande svenska normer och 

därför knappast torde komma att acceptera en löneförsämring, även om han skulle byta 

arbetsplats, samt att han förutsattes ha ingått i arbetstagarorganisationen inom sitt yrke och 

att denna bevakar hans rätt”.55 

 

 

 

52Utlänningsutredningens betänkande 1967, s. 242. 
53 Ibid. s. 247. 
54 Ibid. s. 84. 
55 Ibid. s. 112. 
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4. Delbetänkande av Invandrarpolitiska 
kommittén 

4.1 Invandring – arbetsmarknadens förändrade villkor 

I inledningen av Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén slås det fast att 

invandringen framställs med utgångspunkt i den stora arbetslösheten som då rådde i 

Sverige: ”Invandringens höga arbetslöshet och låga sysselsättning är inte ett konjunkturellt 

fenomen som kan förklaras av 1990-talets lågkonjunktur”.56 Situation beskrivs både som 

en social- och ekonomisk kris där invandrarbegreppet för första gången problematiseras i 

en kontext. Invandringen framställs i grund och botten som negativ till följd av den höga 

arbetslösheten, dominerad av invandrare. För att komma underfund med hur denna kris 

kan lösas ägnar sig utredaren till en början åt att fastställa dess orsaker. 

I det ena ledet är beskrivningar av invandrares kompetenser centrala. Deras bristande 

kompetenser har krävt väldiga ”omställningskostnader” för att de i huvudtaget ska kunna 

få arbete. Arbetslösheten återges i det andra ledet som en effekt av strukturella 

förändringar på den svenska arbetsmarknaden: ”Invandringens ändrade karaktär och den 

ekonomiska strukturomvandlingen har medfört en efterfrågan på arbetsmarknaden som allt 

sämre stämmer överens med invandrarnas arbetskraftsutbud. Kostnaderna för att kunna 

utnyttja invandrarnas arbetskraft har ökat drastiskt och blivit högre än tidigare för både 

företag, kommuner och staten”.57 Därefter beskrivs konsekvenserna av arbetsmarknadens 

förändringar mera djupgående: 

”Konkurrensen om de lediga jobben har ökat. Nya former av produktionsteknik kräver 

avancerade kunskaper och bättre utbildning. Företagen ställer bl a stora krav på goda 

kunskaper i svenska. Bakgrunden är att det i moderna företagsorganisationer har blivit 

vanligare att kommunicera i tal och skrift. Också det som ibland kallas det tysta språket, 

den sociala kompetensen blir allt viktigare. Många företagsorganisationer bygger numera 

56 Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén 1995, s. 81. 
57 Ibid. s. 79. 
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på deltagande i arbetslag med ett decentraliserat ansvar, där god samarbetsförmåga är 

viktig”.58 

Invandrare utmålas som den grupp vilka behöver hjälp för att klara sig ekonomiskt. 

Arbetslöshetskrisen hänvisas till de stora invandringsvågorna: ”Under de senaste fem åren 

har situationen förvärrats av att antalet invandrare varit ovanligt många och att 

arbetsmarknadens utbud av jobb minskat drastiskt”.59 De arbetslösa karakteriseras av att 

de ”framför allt är lågutbildade” som är motsatsen till de kriterier ovanstående citat 

presenterar. Detta innebär att citatet beskriver de kompetenser och egenskaper invandrare 

anses sakna med jämförande krav arbetsmarknaden ställer. Kompetenser som kräver 

”avancerade kunskaper och bättre utbildning” visar tvärtom att invandrare lider av 

lågutbildning som inte kan tas tillvara på grund av den nya ”produktionstekniken”. 

Dessutom betonas de sociala egenskaperna som avgörande på arbetsplatser. Det vill säga 

”goda kunskaper i svenska”, både i ”tal och skrift” som enligt den motsvarande logiken 

inte kan sägas behärskas av invandrare. ”Decentraliserat ansvar” och ”god 

samarbetsförmåga” framstår också som nödvändiga förutsättningar. I denna kontext kan 

invandrare utifrån dikotomin anses vara icke-självständiga och oprövade i färdigheter som 

kräver samarbete. Den etniska faktorn framkommer även som väldigt viktig: 

”Krav på språklig kompetens kan givetvis, precis som krav på social kompetens, fungerar 

som täckmantel för en mer eller mindre medveten diskriminering. I dagens företag ökar 

kravet på social kompetens, dvs. krav på att anställda, oavsett om de är svenskar eller 

invandrare, passar in i arbetskulturen, fungerar i lagarbete m.m. Kunskaper om och vana 

vid att fungera i svensk miljö kan antas vara viktig för denna kompetens. Det innebär att en 

arbetsgivare kan väga in helt sakliga aspekter vid en anställning, som diskvalificerar 

kulturell olikhet”.60 

Här uppträder ”diskriminering” som en delförklaring till invandrares situation på 

arbetsmarknaden, det vill säga att de utesluts från arbete. På vilket sätt diskriminering 

uppmärksammas är att den ”diskvalificerar kulturell olikhet”. Samtidigt uppfattar 

utredaren att dessa diskriminerande antaganden i sin tur är påverkade av i vilken grad 

invandrare anses vara anpassade efter ”svensk miljö” och ”arbetskultur”. Med andra ord är 

58Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén 1995, s. 23. 
59 Ibid. s. 62. 
60 Ibid. s. 24. 
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utredarens tolkning av den diskriminerande strukturen ett uttryck för synen på invandrares 

bristande kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. 

 

4.2 Invandring – ett ekonomiskt och socialt dilemma 

I fråga om hur utredaren uppfattar att invandringen till Sverige ska regleras anknyts detta 

problem till arbetslösheten. Underlaget för ett sådant avvägande berör inte enbart 

arbetslöshetens orsaker som visats tidigare utan även dess konsekvenser. Dessa aspekter 

sammanfattas i själva inledningen: 

”En ekonomi med allt färre sysselsatta och allt fler bidragsberoende innebär att den välfärd 

som Sverige vilar på urholkas. Ett etniskt och socialt segregerat samhälle håller på att växa 

fram. En ny typ av klassamhälle där de sociala skillnaderna delvis sammanfaller med 

etniska skillnader måste undvikas. Effekterna av att så många invandrare idag står utanför 

arbetsmarknaden består av olika slags svårigheter för den enskilde och samhället i stort. 

Arbetslöshet drabbar många gånger en invandrare särskilt hårt eftersom en 

arbetsgemenskap skulle kunna underlätta den sociala och kulturella integrationen i det 

svenska samhället”.61 

I detta avseende tar utredaren fasta på situationen som både en ekonomisk och social 

börda. En ekonomisk börda och tillika ett skräckscenario i den meningen att 

arbetslöshetens konsekvenser riskerar att ”urholka” den svenska ”välfärden”. Det svenska 

samhällets resurser framstår som överbelastade. Samtidigt presenteras situationen som en 

social börda av den anledningen att invandrare som hamnar utanför arbetsmarknaden 

skapar ”segregering”. Dessa två faktorer anses samverka med varandra genom att 

arbetslösheten antas resultera i ett ”klassamhälle”, ”där de sociala skillnaderna delvis 

sammanfaller med etniska skillnader”. 

Denna utveckling vill utredaren undvika. Både vad gäller ”samhället i stort” och den 

”enskilde” invandraren vilket antyder om att invandraren inte bara ses som en ekonomisk 

resurs. Härtill framkommer att invandraren betraktas som en samhällsnyttig medborgare 

vars förutsättningar att agera som en sådan bestäms av arbetsmarknadens villkor. Detta 

61 Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén 1995, s. 7f. 
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påpekas i citatet att ”arbetsgemenskap skulle kunna underlätta den sociala och kulturella 

integrationen i det svenska samhället”. Fortsättningsvis konstateras: 

”Ett permanent bidragsberoende som särskilt drabbar vissa grupper av invandrare medför 

också hot av nya slag mot Sveriges framtid. Ett utanförskap skapar spänningar och 

fördomar med allt vad det kan komma att innebära för enskilda individer i gruppen och i 

form av sociala konflikter inom samhället i stort. Med den nuvarande dåliga integrationen 

på arbetsmarknaden måste den offentliga sektorn på olika sätt ta över försörjningsansvaret 

för arbetslösa invandrare, liksom i stor utsträckning även för andra arbetslösa. Om en stor 

del av dem som idag saknar sysselsättning skulle hamna i ett permanent bidragsberoende 

blir de statsfinansiella effekterna på sikt helt förödande”.62 

Till skillnad från föregående citat lyfts denna gång fram en annan synvinkel som ett 

”permanent bidragsberoende” kan orsaka. Nämligen ett ”utanförskap” som innebär att 

”spänningar” och ”fördomar” kan uppstå mellan olika grupper och förvärra ”sociala 

konflikter” i samhället. Delvis också förhindra strävandena mot en framtida integrering. 

Jag drar slutsatsen att denna föreställning om ett segregerat samhälle bestående av etniska 

motsättningar är ett uttryck för utredarens medel att stigmatisera invandringen. 

Hur denna förestående ekonomiska och sociala kris bör lösas anses åligga den ”offentliga 

sektorn” som ska ”ta över försörjningsansvaret för arbetslösa invandrare”. Det vill säga 

återföra invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Förslag motiverar förvisso 

attityderna till invandrare såsom icke-självständiga och oförmögna att hantera sin egen 

arbetssituation. 

4.3 Invandring – implementering 

Utredaren föreslår slutligen radikala förändringar med målet att bryta den dåvarande 

trenden av det ökade antalet bidragsberoende invandrare och undvika ett klassamhälle med 

etniska förtecken. Beslutet utgår från flera hänsynstaganden om hur invandrare ska kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden. Följden av radikala förändringar kräver givetvis 

investeringar som bedöms enligt följande: 

62 Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén 1995, s. 7f. 
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”I samband med att antalet sysselsätta blivit färre under 1990-talet har antalet personer 

med arbetslöshetsunderstöd, förtidspension eller sjukbidrag ökat. Bidragstagarna har alltså 

blivit allt fler samtidigt som statens inkomster har minskat. En väsentlig tyngre 

försörjningsbörda har lagts på en betydligt mindre grupp personer än tidigare”.63 

Utvecklingen av det ökade ”antalet personer med arbetslöshetsunderstöd” framställs inte 

bara som ett dråpslag mot statens finanser. Situationen värderas tillika utifrån samhällets 

rätt att bekosta dessa utgifter, vars ”försörjningsbörda” belastats av ”en betydligt mindre 

grupp”. Likväl antyder citatet om att det svenska välfärdssystemet inte är hållbart varken 

från ekonomiskt eller moraliskt synsätt. Det obetalda arbetets legitimitet urholkas på så 

vis. Utredaren ger sedan förslag på åtgärder som utgår från positiv särbehandling: 

”De egna initiativen bland invandrare bör uppmuntras och få stöd. Lån till företagare och 

ett särskilt etableringsstöd. Positiv särbehandling är temporärt nödvändigt om inte stora 

grupper invandrare ska marginaliseras och Sverige få ett etniskt klassamhälle med alla dess 

negativa konsekvenser. Därför bör särskilda program upprättas som beskriver hur man ska 

öka andelen invandrare av de anställda”.64 

”Positiv särbehandling” är en annan term för etnisk kvotering. Denna kvotering ska ”öka 

andelen invandrare av de anställda” och uppmuntras med ”lån” och ”etableringsstöd”. 

Dessa åtgärder syftar till att undvika ett ”etniskt klassamhälle” som utvecklingen tvärtom 

talar för. Men förslaget motiveras också av att motarbeta en grundläggande orättvisa i 

samhället vars starka drivkraft kan sägas vara diskriminering: ”Förslagen skulle reducera 

men inte undanröja den orättvisa som finns idag mellan invandrare och övriga invånare 

vad gäller sysselsättning och bidragsberoende”.65 

Här påpekas nämligen att samhällsstrukturen är orättvis som resulterat i ojämlikhet mellan 

invandrare och ”övriga invånare”. I det här fallet anser utredaren att invandrares 

möjligheter att bli företagare bör stimuleras, men som i ett större sammanhang gällde hela 

den svenska befolkningen: 

”Eget företagande är en av de möjligheter som finns för invandrare att få sysselsättning 

och försörjning. Ett av de hinder som finns är att invandrare kan ha svårt att få fram kapital 

till sina företag. Orsakerna till detta kan inte anges med säkerhet, men brist på nätverk i 

63 Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén 1995, s. 11. 
64 Ibid. s. 63. 
65 Ibid. s. 9. 
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affärsvärlden och dålig kännedom om svenska administrativa system och kulturer, kan 

finnas med i bilden”.66 

Företagandet anses vara en av de ”möjligheter” för invandrare till ”sysselsättning” och 

”försörjning” som står till buds. Men återigen ifrågasätts invandraren såsom kulturellt och 

socialt avvikande från det svenska samhället. Det framgår att invandrare har ”dålig 

kännedom om svenska administrativa system och kulturer” och samtidigt ”brist på nätverk 

i affärsvärlden”. Enligt utredaren skiljer sig invandrare från svenska förhållanden. 

Vidare tillskrivs med normativa svenska attityder hur invandrare uppfattar sig själva: 

”Egenföretagandets betydelse för den ekonomiska tillväxten framhålls ofta. Förekomsten 

av positiva självbilder för invandrare är betydelsefull”.67 Resonemanget att ”positiva 

självbilder för invandrare är betydelsefull” syftar till invandrare såsom företagare vars 

sysselsättning är ett föredöme för ”den ekonomiska tillväxten”. Denna värdeladdade 

föreställning ger betydelse åt motsatta situation av hög arbetslöshet, dominerad av 

invandrare som kan sägas vara förknippade med negativa självbilder. 

I anslutning till dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder som föreslås av utredaren betonas 

slutligen att den framtida regleringen av invandring till Sverige ska präglas av 

kompetenskrav: ”Det bör betonas att kommittén inte anser att invandrare bör anställas om 

de inte uppfyller de kompetenskrav som finns för en anställning. Invandrare som tillhör 

målgruppen bör enbart prioriteras framför andra sökanden när de uppfyller anställningens 

kompetenskrav”.68 Den arbetskraft som ska bära fortsatt utveckling på arbetsmarknaden 

och gynna den svenska ekonomin anses därmed vara kvalificerad arbetskraft. 

 

 

66 Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén 1995, s. 64. 
67 Ibid. s. 66. 
68 Ibid. s. 69. 
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5. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna undersökning är att besvara hur synen på invandring förändrats i 

utredningarna. I Utlänningsutredningens betänkande från 1967 framställs 

arbetskraftsrekryteringen som positiv för den svenska ekonomin, där invandraren ses som 

en resurs. Detta synsätt på invandring är det centrala igenom hela utredningen. Sverige var 

nämligen vid denna tid i behov av arbetskraft på grund av att befolkningsökningen inte var 

tillräcklig. Samtidigt efterfrågades nya kompetenser på den svenska arbetsmarknaden. 

Enligt utredaren ska invandringen i huvudsak gynna den svenska nationens intressen, 

däremot uteblir inte humanitära motiv. I citatet efter det som kommer först påpekas att 

invandringen skall tillåtas oavsett utrymme för invandrare på arbetsmarknaden. Den 

svenska nationens intressen utgår från att invandrare ska bidra till ökad sysselsättning som 

utgör normen för hur invandringen bör hanteras. Därutöver betonas Sveriges 

utrikespolitiska relationer. 

Här blev den svenska staten inbjuden till det europeiska samarbetet som satte den svenska 

politiken under press. Invandringen likställs med rätten till rörelsefrihet där målet om 

ekonomisk tillväxt som skulle ledas av oreglerade arbetsmarknader delades av de svenska 

intressena. Men projektet framställs som misslyckat beroende på att nationella intressen 

ansågs stå i vägen enligt utredaren. För svensk del innebar detta att den gemensamma 

nordiska arbetsmarknaden prioriterades. Förbundet var strukturellt diskriminerande 

eftersom nordiska invånare obehindrat kunde resa in till Sverige medan det motsatta gällde 

för utomnordiska medborgare. Den nordiska målgruppen refereras heller inte till begreppet 

”utlänning” som används i utredningen. 

Invandringen bedöms även som en belastning på samhällets resurser. I detta sammanhang 

läggs förslag om en restriktiv invandringspolitik som ska skydda den svenska 

arbetsmarknaden, och förse den med välutbildad arbetskraft som är det slutgiltiga målet. 

Det finns ingenting i utredningen som uttrycker sig nedlåtande om invandrares 

kompetenser, utan invandrare beskrivs istället som självständiga och kunniga om svenska 

förhållanden. Däremot anser utredaren att invandrare ska anpassas efter det svenska 
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samhället som innebar att alla svenska medborgare skulle ha ett ansvar för invandrares 

deltagande på arbetsmarknaden. I Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén från 

1995 diskuteras invandringen utifrån helt andra arbetsmarknadspolitiska synpunkter. Vid 

den här tiden rådde stor arbetslöshet i hela landet som dominerades av invandrare. Därför 

är problematiken kring arbetslösheten starkt kopplad till diskussionerna om invandring i 

utredningen. I och med att arbetslösheten var ett överhängande problem framstår 

invandringsfrågan i grund och botten som negativ. 

Orsakerna till denna utveckling anses bero på de stora invandringsvågorna bestående till 

största delen av flyktingar. Dessa flyktingar hade ofta låg utbildning samtidigt som den 

svenska arbetsmarknaden förändrats drastiskt. Utredaren hävdar att arbetsmarknaden 

ställer högre krav på kompetenser som invandrare saknar och blir kostsamma att anställa. 

Med andra ord framställs invandrare såsom en ekonomisk belastning vilka behöver hjälp 

för att klara sig i det svenska samhället. De anses vara ekonomiskt utsatta och icke-

självständiga. 

Vidare beskrivs invandrare som avskilda den svenska kulturen vad gäller deras bristande 

kompetenser. De krav arbetsmarknaden ställer kan invandrare inte uppfylla såsom 

kunskaper i det svenska språket, samarbetsförmåga och självständigt arbete. Utredaren 

anser att dessa faktorer är ett uttryck för diskriminering av kulturell olikhet. Men drar 

därefter slutsatsen att invandrare inte är anpassade efter svensk arbetsmiljö eller 

arbetskultur. Denna tolkning antyder helt klart att invandrare saknar kunskaper om hur den 

svenska arbetsmarknaden fungerar. 

Effekterna av den stora arbetslösheten bedöms som ett skräckscenario för den svenska 

välfärden. Bedömningen att arbetslöshetsunderstödet finansieras av en betydligt mindre 

grupp skattebetalare lyfts fram som moraliskt beklämmande. Således urholkas 

legitimiteten av obetalt arbete. Sedan slår utredaren fast att arbetslösheten måste undvikas 

för att segregering inte skall uppstå med etniska förtecken. 

I det här fallet stigmatiserar utredaren invandringen av det skälet att dessa problem anses 

uppstå när invandrare kommer till Sverige. De åtgärder som föreslås för att bekämpa 

arbetslösheten utgår huvudsakligen från positiv särbehandling. Invandrare ska alltså 

kvoteras in på arbetsmarknaden. Här uppfattas att invandrare saknar positiva självbilder
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som i sin tur är en fara för att synen på utanförskap kan befästas i samhället. Av den 

anledningen uppmuntras invandrare att bli egenföretagare som ska nyttja den svenska 

ekonomin. Slutligen anger utredaren direktivet att den kommande invandringen skall 

regleras efter behovet av kvalificerad arbetskraft, och inget annat. I fråga om hur 

framställningarna om invandring skiljer sig mellan utredningarna så finns det en del 

skillnader. I 1967 års utredning är inställningen till invandringen betydligt mer positiv som 

givetvis kan bero på att de svenska förhållandena på arbetsmarknaden var annorlunda. 

Arbetslöshet nämns aldrig förutom att invandrare ska tillåtas i Sverige av humanitära skäl. 

Den svenska staten var i behov av arbetskraft och bedrev en omfattande 

arbetskraftsinvandring. Till skillnad från 1995 års utredning diskuteras Sveriges 

utrikespolitiska relationer. De svenska visionerna om fullständig rörelsefrihet mellan 

marknader var på allvar men kom aldrig att infrias. 

I 1995 års utredning framställs invandringen i grund och botten som negativ. Utredaren 

stigmatiserar invandringen som upphovet till arbetslösheten. Den väsentliga skillnaden 

mellan utredningarna är att invandrare i denna utredning anses ha bristande kompetenser 

och kunskaper som den svenska arbetsmarknaden efterfrågar. Invandrare beskrivs som 

avskilda den svenska arbetskulturen och arbetsmiljön. De saknar kunskaper om hur det 

svenska samhället fungerar och ses inte vara kapabla att ta hand om sig själva, med 

negativa självbilder. Däremot omnämns invandrare i den äldre utredningen som 

självständiga och kunniga om svenska förhållanden. Invandrare påpekas heller inte ha 

bristande kompetenser. 

Den etniska faktorn diskuteras även i detta sammanhang som uteblir i 1967 års utredning. 

Denna aspekt relateras till att det svenska samhället inte tillåter kulturell olikhet. Detta kan 

leda till utanförskap med etniska förtecken som utredaren vill undvika genom att bekämpa 

arbetslösheten. Här återfinns aldrig någon tanke på assimileringspolitik, istället 

förespråkas positiv särbehandling. Invandrare ska således inte anpassas efter det svenska 

samhället utan deras kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara på för att starta egna 

företag. 

Avslutningsvis ska utredningarna relateras till Levitas diskursmodeller. Till att börja med 

finns det i huvudsak inte något i RED som kan anknytas till 1967 års utredning. 

Anledningen är att utanförskap i sig inte diskuteras i utredningen. Däremot kan man 
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resonera att en del citat indirekt tar ställning till utanförskap när det exempelvis påpekas i 

utredningen att invandrare ska tillåtas i Sverige på humanitära grunder, oavsett 

arbetsmarknadspolitiska intressen. Utredaren uppmanar även att hela samhället har ett 

ansvar för invandrares deltagande på arbetsmarknaden som underförstått syftar till att 

invandrare inte ska hamna i utanförskap. I övrigt finns det inga samband. I jämförelse med 

1995 års utredning finns helt klart en högre grad av överensstämmelse. Precis som 

diskursen säger kan fattigdom ses som en fundamental drivkraft till utanförskap, där 

åtgärderna i utredningen utgår från att återföra invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden. Här ses samhällsstrukturen ligga till grund för diskrimineringen av 

kulturell olikhet. Den beskrivs i grund och botten som orättvis och därför föreslås positiv 

särbehandling för att gynna invandrares chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Härifrån skiljer sig dock utredningen med diskursen till vis del. 

Enligt diskursen minskar ojämlikhet och utanförskap genom en omfördelning av 

samhällets resurser. Däremot påstås i utredningen att den stora arbetslösheten är orättvis 

till följd av att den svenska välfärden får stå för dessa utgifter. Rent konkret av 

skattebetalare som i jämförelse med den växande arbetslösheten utgör en allt mindre 

grupp. På så vis ska resurser satsas på invandrare får att återigen skapa sysselsättning och 

gynna den svenska ekonomin. Givetvis gynnar detta invandrarna men varken utanförskap 

eller ojämlikhet motiverar i första hand dessa åtgärder, även om invandrare anses vara 

strukturellt diskriminerade. Följaktligen skiljer sig utredningen till vis del från diskursen. 

Vidare ska höjda bidragsnivåer enligt RED verka för att motarbeta utanförskap, vilket 

heller inte delas med utredarens syn. Tvärtom ska bidragsnivåerna sjunka av åtgärder för 

att stimulera arbete bland invandrare. 

Fortsättningsvis har diskursen SID framkommit som väldigt stark i både av utredningarna. 

Uppfattningen om att integration uppnås av betalt arbete framgår utan tvivel. I 1967 års 

utredning ska invandrare anpassas efter arbetsmarknaden. Hela samhället ska ansvara för 

denna process. I 1995 års utredning är motsatsen till integration utanförskap som uppstått 

av arbetslösheten. Arbete prioriteras alltså i högsta grad. 

Ytterligare urholkas legitimiteten av att inte delta i betalt arbete i båda utredningar. I 1995 

års utredning är arbetslöshetsunderstödet det stora problemet medan invandringen i den 

äldre ska regleras efter arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Med andra ord är 
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incitamentet för all invandring efterfrågan på arbetskraftsresurser. Uppskattningsvis 

framgår synen att invandrare utan arbete är hänvisade till fattigdom även i båda 

utredningar. I 1995 års utredning konstateras detta med utanförskap och etniska 

motsättningar. Medan det i 1967 års utredning kallas för invandring av humanitära skäl. 

Men vad gäller punkten om att ojämlika förhållanden mellan individer döljs med arbeten 

diskuteras inte detta i någon av utredningarna. I MUD som är den tredje och sista 

diskursen nämns att underklassen eller de socialt exkluderade skiljer sig både moraliskt 

och kulturellt från majoritetssamhället. I 1995 års utredning blir detta argument tydligt då 

invandrare beskrivs som frånskilda den svenska kulturen, beroende på att de saknar 

kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar. I motsats till denna framställning beskrivs 

invandrare i 1967 års utredning såsom kunniga och självständiga att sköta sina egna 

ekonomier. Deras kompetenser ifrågasätts aldrig och anknyts inte till invandrarens 

ursprung, vilket görs i den yngre utredningen. 

1995 års utredning är ensam om att relatera invandringen till utanförskap direkt. Till 

skillnad från diskursen fokuserar utredaren inte på att problematisera invandrares 

beteenden utan den samhälleliga strukturen. I denna kontext ses både arbetsmarknadens 

förändringar och invandrares bristande kompetenser som konsekvenser till arbetslösheten 

och i sin tur till utanförskap. Samma utredning är ensam om att diskutera bidrag. I det här 

fallet överensstämmer utredningen med diskursen. Bidrag ses definitivt som något negativt 

vilket ska undvikas genom att invandrare, delvis med stöd, kan få arbete. Den sista 

punkten i diskursen som säger att obetalt arbete inte är acceptabelt ventileras aldrig i 

utredningarna. 

Med uppgiften att precis som Levitas utse en bästa modell är SID helt klart förvald. 

Resultatet kan tolkas som en självuppfyllande profetia. Men utifrån ovanstående 

jämförelser har jag faktiskt lyckats motivera varför SID är förvald. Utan att behöva fästa 

sig vid denna kritik är modellen trots allt anpassad efter brittisk partipolitik som den här 

uppsatsen inte handlar om. Således har modellen modifierats för att på ett bättre sätt kunna 

beskriva hur invandring framställs i båda utredningar, utan att modellen görs om helt och 

hållet. Eftersom utredningarna ändå skiljer sig mellan varandra i flera avseenden har ändå 

en gemensam faktor kunnat identifieras som förenar dessa, nämligen arbetsmarknadens 

behov av kvalificerad arbetskraft. SID kan därmed föreslås på följande vis: 
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Social integrationist discourse (SID): 

• Den utgår från att deltagande eller integration nås genom betalt arbete. 

• Den anser att arbetsmarknaden ständigt är i behov av kvalificerad arbetskraft. 

• Den urholkar legitimiteten i att inte delta i betalt arbete. 

• Den påvisar att individer som inte har anställning är hänvisade till fattigdom. 
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