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Abstract

“Equally different” – a discourse analysis of multiculturalism in the Swedish labour 

market policy. 

Authors: Mary Gonzalez and Miriam Thedros

  

The aim of this paper is to study how multiculturalism is expressed in the Swedish labour 

market policy. The method used for the investigation is a discourse analysis which study 

social and political processes in the society as created through language. The perspective of 

the discourse analysis is a social construction that considers that language is a social 

production created in a discursive way. It produces and reflects social process in the language.  

By using theories of national identity and multiculturalism we aim to investigate how 

multiculturalism is expressed in the labour market policy. With this method we aim to analyze 

the discourse of a political report made 2008 by the current government about integration 

strategies in Sweden. 

The conclusion of the study is that the different socio-economical positions existing between 

groups create categories in the Swedish society and those differences are more persistent

among ethnocultural groups. This situation exposes a clear difference between the majority 

population and the ethnocultural groups. In order to prevent a wider difference between the 

two groups, the government has elaborated strategies to improve the opportunities of the 

ethnocultural groups for a rapid integration in the society. The actions taken will provide them 

with the necessary tools to empower the ethno cultural groups and enable them to enter in the 

labour market and make them responsible of their own situation. The government is presented 

as the key actor for promotion of democratic values with the overall priority of preventing 

exclusion and promotes social and economic growth in the country. 

Keywords: Multiculturalism, national identity, integration, discourse analysis, labour market.
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Förord
Uppsatsen ”Alla lika olika” - en diskursanalys om mångkulturalism i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken är skriven av Mary Selva Gonzalez och Miriam Thedros under 

handledning av Johan Eriksson. 

Vi vill tacka handledaren och övriga lärare från Södertörns högskola som har bidragit med 

stöd för att genomföra uppsatsen.

Uppsatsens uppdelning har varit följande: 

Miriam Thedros har skrivit delar av metoddelen, samt teoridelen om nationell identitet.

Mary Gonzalez har skrivit hela första delen om inledning, delar av metoddelen om 

diskursanalys, material och teoridelen om multikulturalism. I stort sett har vi tillsammans 

skrivit validitet och reliabilitet, analys samt slutdiskussion.

Södertörns högskola, mars 2010

Mary Gonzalez & Miriam Thedros
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1 Inledning
”Alla lika olika”1

Vad är det som skapar sammanhållning i ett land? I 1700-talets Europa bildades 

nationalistiska idéer och myter för att skapa enhet i tider av krig och osäkerhet. Den 

westfaliska freden daterad från 1648 formade "ett universellt men multikulturellt europeiskt 

system"2 med kyrkliga och kungliga institutioner samt suveräna stater som grund. Systemet 

som kom att formas genom den westfaliska freden var statscentrerad och fokuserad på 

nationella och territoriella behov. Det europeiska projektet som ämnade skapa en 

homogeniserad befolkning inom ett bestämt territorium lyckades så länge de olika regionala 

identiteterna assimilerades till en nationell identitet under samma språk, samma seder och 

grund.3 Kyrkan hade då en central roll som sammanhållningsskapare. Därtill enades kyrkans 

och statens institutioner för att forma ordning och utöva kontroll genom bland annat 

homogeniseringsprocessen.4

Dessa strategier har förändrats i samband med samhällsutvecklingen. Samhällen har blivit 

pluralistiska genom migration, globalisering, transnationella förbindelser, med mera. I 

nutidens mångkulturella5 samhällen har Europa konfronterats med migrationens orsak och 

verkan samt anpassat institutionerna till att integrera samhällets mångfald. Under dessa 

politiska processer har Europa valt att följa mångkulturalismens strategier kring 1990-talet6

som bygger på att ”människors lika värde respekteras - oavsett ålder, kön, könsöverskridande 

identitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder eller etnicitet.”7    

I dagens globaliserade samhällen debatteras innebörden av nationell identitet i multikulturella 

samhällen och mångkulturalismens roll problematiseras. Flera svenska forskare som Charles 

Westin, Andreas Johansson och Hans Ingvar Roth talar om behovet av en omprövning av 

vissa definitioner som t.ex. nationell identitet. De talar för en djupare forskning om sambandet 

mellan nationell identitet och mångfald samt mellan demokrati och mångfald.8 Andra forskare 

                                               
1 Granlund (Ds 2000: 69)
2 Hettne (1998: 18)
3 (Hettne 1998: 47; Johansson 2009: 7; Jørgensen 2000: 53, Roth 1996: 96)
4 Westin (2004: 216)
5 Kymlickas (2002: 335) definition av multikulturalism syftar på den etniska mångfalden i befolkningen.
6 (Johansson 2009: 7; Prop. 1997/98: 16 s. 18)
7 Sveriges riksdags definition av mångfald.
8 (Westin 2004: 204, 205, 207, 226; Johansson 2009: 25; Roth 1996: 98 )
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pekar istället på behovet av en utvecklad forskning inom migration och koppling till

utrikespolitik, utvecklingsfrågor, integrationspolitik och social välfärd. 9

Med dessa samhällsprocesser som bakgrund är det intressant att studera hur 

arbetsmarknadspolitiken förhåller sig till migration. För att kunna komma åt denna aspekt av 

arbetsmarknadspolitiken, alltså integrationen på arbetsmarknaden, är vår ambition att göra en

diskursanalys av politiska texter som behandlar integration i arbetsmarknadspolitiken. Studien 

är inriktad mot att undersöka hur synen på mångkulturalism framställs i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken. 

                                               
9 (Hammar 2006: 152; Yuval-Davis 2006: 84;  Linkic-Brboric 2006: 20)
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1.1 Problemställning

Den svenska migrationspolitiken har genomgått förändringar under de sista 40 åren. Sverige 

har gått från assimilationspolitik i mitten av 1960-talet till multikulturalism på 1990-talet. 

Befolkningssammansättningen har förändrats från 25 000 utrikes födda år 1970 till 944 000,

år 1997. 10 Det representerade 12,4 procent av befolkningen. Enligt beräkningar från 2008,

som framgår i regeringens rapport Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration, utgör utrikes födda ungefär en fjärdedel av det outnyttjade arbetskraftsutbudet i 

landet.11  Det är en problematik som avspeglar sig i landets ekonomiska tillväxt samt i 

individers sociala och ekonomiska utveckling. Problemställningen är riktad mot att undersöka 

hur synen på mångkulturalism framställs i den svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Enligt studier gjorda av Näringsinstitutet låg arbetslösheten bland utlandsfödda på 14,9 

procent år 2005, samma nivå som Belgien, Finland, Frankrike och Tyskland.12 Forskarna talar 

om ”resursslöseri” eller ”brain drain” av mänskliga resurser som går förlorad när mångfalden 

inte tas till vara.13 För att undvika onödiga kostnader som staten måste stå för, är det 

väsentligt att etablering av utrikesfödda sker i snabbare takt. I budget 2009 har regeringen 

presenterat investeringar för 920 miljoner kronor för perioden mellan 2008 och 2011.14 Trots 

satsningar, finns det andra faktorer som orsakar utanförskap, däri kan man nämna brister i 

språkkunskaper, saknad av ”Sverigespecifik kunskap”, saknad av nätverk, saknad av rätt 

utbildning, svårigheter för arbetsgivaren att bedöma utländsk utbildning eller saknad av 

validering av utländsk utbildning och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.15

Däremellan finns det andra faktorer som berör mångkulturalism och nationell identitet. Därför 

har vi använt oss av teorier om dessa två begrepp som grund för undersökningen. Ambitionen 

är att analysera hur mångkulturalism framställs i den svenska arbetsmarknadspolitiken. 

                                               
10 (Prop. 1997/98: 16 s. 10)
11 (Skr. 2008/09: 24 s. 26)
12 Skedinger (2008: 14)
13 (Malmborg 2006, Granlund Ds: 2000: 22, Skedinger 2008: 7)
14 (Skr. 2008/09: 24 s. 64)
15 Eriksson (2007: 142)
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1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens undersökning ämnas åt att analysera hur mångkulturalism framställs i den svenska

arbetsmarknadspolitiken. Uppsatsens teoretiska begrepp om mångkulturalism grundas på 

Kymlickas definition, vilken syftar på den etniska mångfalden i befolkningen.16

Syftet med studien är att analysera vilka uppfattningar om mångkulturalism som dominerar i 

den svenska arbetsmarknadspolitiken. Undersökningen av ämnet anses relevant för att 

mångkulturalismens innebörd är en aktuell debatt runt om i Europa. Dessutom vägs 

diskussionen om mångkulturalismens innebörd, mellan de nationella intressen och den 

praktiska appliceringen av mångkulturalismen i samhället. Den aktuella samhällsdebatten som 

sker om nationell identitet och mångkulturalism förstärker relevansen av de valda teorierna.

Själva metoden är baserad på diskursanalys, vilket innebär att verkligheten förmedlas och 

skapas genom språk. Huvudargumentet i diskursanalysen är att verkligheten är en social 

konstruktion som både avspeglar samt producerar sociala och kulturella processer på ett 

diskursivt sätt. Därför är utgångspunkten för diskursanalysen socialkonstruktivistisk, vilket

innebär att all verklighet är en social konstruktion som präglas av diskursiva bilder om 

individer och sociala processer.

För att besvara uppsatsens centrala fråga, hur mångkulturalism framställs i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken, har vi preciserat frågan på följande sätt:

- Hur framställs de dominerande representationerna av mångkulturalism i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken?

                                               
16 Kymlicka (2002: 335)
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1.3 Avgränsningar

För att kunna besvara studiens frågeställning på bästa sätt kommer uppsatsens analys att följa 

en diskurs analytisk metod grundad på en socialkonstruktivistisk syn på samhällsprocesser. 

Undersökningen fokuserar på två begrepp: ”mångkulturalism” och ”nationell identitet”. 

Dessa kommer vi att studera utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv i det valda materialet. 

Förutom avgränsningen gällande metod och teorier, fokuserar vi på tidsavgränsningen och 

materialet.

Tidsavgränsning. Studien om multikulturalism på arbetsmarknaden är komplex. För att 

kunna få en helhetsbild behövs det en omfattande läsning av offentliga rapporter och 

vetenskapliga studier, vilka beskriver processerna som skett under de senaste 20 åren i 

Sverige, alltså mellan år 1990 och år 2010. Även om vår önskan är att kunna ge läsaren en 

helhetsbild, är denna uppgift för ambitiös, därför är undersökningen fokuserad på en 

tidsperiod mellan 2000 och 2008, med särskild fokus på år 2008. Val av denna 

tidsavgränsning är grundad på relevant material skriven på regeringens begäran under en 

tidsperiod då mångkulturalismen var på sin höjdpunkt. Materialet kom ut under tidsperioden 

mellan 1997 och 2008, vilket ger ett utvecklingsperspektiv i hur mångkulturalismen har 

omformats de senaste åren.

Materialavgränsningen.  Den diskursanalytiska studien av mångkulturalism i 

arbetsmarknadspolitiken är koncentrerad på tre rapporter: 

- Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik.

Regeringens proposition 1997/98: 16

- ”Alla lika olika – mångflad i arbetslivet” Ds rapport 69 Näringsdepartement. (2000) 

- Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, Regeringens skrivelse 

2008/09: 24.

Regeringens proposition 1997/98: 16 och Regeringens skrivelse 2008/09: 24 bidrar med en 

helhetsbild av hur mångkulturalism har bildats i den svenska politiken. Dessutom ger de ett 

komparativt perspektiv genom att undersöka i de två rapporterna hur integrationspolitiken har 

utvecklats genom tiden. Rapporten från år 2000 ”Alla lika olika – mångflad i arbetslivet” 

bidrar med ett kompletterande perspektiv genom att undersöka utformningen av 
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mångkulturalism i arbetsmarknadspolitiken.

En stor del av undersökningen är baserad på rapporten från 2008 för att den är den mest 

aktuella. Den behandlar integrationspolitikens inriktning och insatser under perioden 2008-

2010. Den innehåller budgetpropositionen 2009 vilken omfattar investeringar för perioden 

2009 - 2011. Endast de delar av de tre rapporterna som behandlar arbetsmarknadspolitiken 

kommer att analyseras.

1.4 Tidigare forskning

Det finns en bred forskning skriven om mångkulturalism av engelskspråkiga forskare som 

kommer från bl.a. Kanada, USA, Storbritannien och Australien, länder som har formats av en 

diversifierad befolkning och har en historisk tradition av migration. Deras idéer om 

mångkulturalism och integrationspolitik har präglat europeisk samhällsordning i teori och 

praktik. Inom svensk forskning finns ett antal svenska forskare som har bidragit med kunskap

om mångkulturalism till den politiska och den akademiska världen. Vi har valt att presentera 

tre av dessa forskare för att de ger olika perspektiv på samma tema. 

Stefan Eriksson är filosofie doktorn på Nationalekonomiska institutet vid Uppsala universitet. 

Han har skrivit en rapport år 2007 under namnet Arbetsutbud och sysselsättning bland 

personer med utländsk bakgrund. 

Anders Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet problematiserar 

sammankopplingen mellan kulturell mångfald och demokrati i den svenska välfärdsstaten, i 

sin avhandling från 2009 Hur mycket mångfald tål demokratin?

Charles Westin är professor emeritus på Centrum för forskning om internationell migration 

och etniska relationer, CEIFO, vid Stockholms universitet. År 1994 var han institutionens 

ordförande.17 Professor Westin talar om migration ur ett globalt perspektiv och 

problematiserar det mångkulturella samhället. Nedanför redovisas kort deras bidrag.

I rapporten Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund undersöks

orsaker bakom den låga sysselsättningsgraden och den höga arbetslösheten bland personer 

med utländsk bakgrund. Forskaren talar om den demografiska förändringen som kommer att 

ske de kommande 10 åren och därtill nämner han vikten att ta vara på de mänskliga 

resurserna. Sist gör forskaren rekommendationer för en snabbare integration på

                                               
17 Stockholms universitet, CEIFO
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arbetsmarknaden av personer med utländsk bakgrund. Forskaren nämner sex områden som 

”behöver ses över”: Introduktionsverksamheten för ny anlända, Utbildning i svenska inom 

ramen för svenska för invandrare, Valideringsverksamheten, Arbetsmarknadspolitiken, 

Insatser i den svenska skola och åtgärder för att minska Diskriminering.18

Anders Johansson problematiserar mångfalden i Sverige genom att visa kopplingen mellan 

kulturell mångfald och demokrati. Han ställer frågor som: hur bör demokratin fungera i ett 

alltmer splittrat samhälle, hur bör staten förhålla sig till ökade olikheter, hur tolerant bör man 

vara gentemot de som själva är intoleranta, osv. I denna djupgående diskussion nämner han 

att mångfalden är och förblir ”en utmaning för demokratin”.19 Det som han kallar för 

”demokratins dilemman”, vilket han delar i tre begrepp: ”uteslutandets dilemma”, 

”anpassningens dilemma” och legitimitetens dilemma”20. Diskussionen avslutas med att 

framhäva behovet för en öppen samhällsdebatt som går utöver ”dikotomin assimilering eller 

integration”,21 för att ta ett längre steg framåt mot en nödvändig allmän bildning om svensk 

kultur, historia, nationalismens innebörd och självreflektion. Denna självförståelse och 

kunskap bidrar till en större insikt om nutidens historia och skapar redskap för att forma 

gemenskapen där en individ med en annan kulturell bakgrund kan ta del av, samtidigt som 

gemenskapen innebär ett uteslutande.

Charles Westin talar om ”identitetsfrihet” 22 i Migration och Etnicitet som grund för det 

mångkulturella samhället. Han pratar om brist på förståelse för vad mångfald egentligen 

innebär och för hur den fungerar. Han delar studien om mångfald mellan deskriptiv och 

normativ mångfald, där deskriptiv syftar på människors fördelning i samhället och normativ 

mångfald innebär en form av samhällsideal där den etablerade mångkulturella strukturen kan 

gynna tillväxt och utveckling.  Forskaren hävdar att kulturell mångfald kan vara en ”tillgång” 

samtidigt som den kan ge upphov till ”spänningar och sociala konflikter”23. Därför bör ett 

mångkulturellt samhälle ”inte basera sin sammanhållning på ”etnos”, utan på ”demos”.24 Det 

innebär att de olika etniska minoriteterna accepteras som en naturlig del av samhället, där 

deras rättigheter är grundad på medborgarskapet genom vilket individerna får möjlighet att 

aktivt kunna verka för samhällets utveckling. Westin menar att medborgarskapet kan innebära

individens skyldigheter inför samhället, anslutning till delaktighet, möjlighet att påverka som 

                                               
18 Eriksson (2007:144, 145)
19 Johansson  (2009: 220)
20 ”ibid” (2009: 20)
21 ”ibid” (2009: 165)
22 Darvishpour & Westin (2008: 46)
23 “ibid” (2008: 46)
24 “ibid” (2008: 47)
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medborgare och i större utsträckning kan det grunda social sammanhållning. Argument mot 

dessa påståenden är att medborgarskapet är otillräckligt för skapandet av social 

sammanhållning samt för att garantera grundläggande rättigheter. Både Westin och Johansson 

talar om den exkluderande tendensen som finns i den demokratiska strukturen, där nationell 

identitet förutsätter en etnisk och kulturell uteslutning.25 Ändå framhäver Johansson att den 

liberala demokratin är ”det mest inkluderande politiska systemet i historien”.26

Slutligen anser forskarna att det är nödvändigt att ha en viss grad av sammanhållning, 

gemensamma referensramar och ett kollektivt erkännande av minoritetsgrupper för att 

demokratin ska kunna fungera.27

1.5 Disposition

Uppsatsens disposition är delad i fem avsnitt. Kapitel 1 ger en introduktion i uppsatsens tema 

om mångkulturalism i arbetsmarknadspolitiken och problematiken med den låga 

sysselsättningen hos ”utlands födda”.28 Syftet förenklas genom att formulera en specifik

frågeställning, och sist redovisas tidigare forskning. Undersökningens avgränsning görs

genom tidsavgränsning, utvalt material och med diskursanalysen som utgångspunkt. Kapitel 2 

består av metod och material, där redovisar vi för hur vi har applicerat diskursanalysen, hur vi 

har gått till väga med undersökningen, vilka svårigheter vi har haft samt vilka texter som har 

valts ut och varför. På slutet av andra delen presenterar vi studiens validitet och reliabilitet. I 

kapitel 3 motiveras teoriernas relevans för undersökningen, och vi redogör för begreppen

nationell identitet och mångkulturalism. Kapitel 4 ägnas åt diskursanalysen av de valda 

texterna genom en tydlig och strukturerad metod som redovisar dominerande representationer.

Kapitel 5 visar undersökningens resultat, vi svarar på frågeställningen och vi ger förslag på 

vidare forskning. Undersökningens ambition är att följa en diskursanalytisk metod som grund 

för uppsatsens utformning.

                                               
25 (Johansson 2009: 120, 140; Darvishpour & Westin 2008: 49)
26 Johansson (2009: 120)
27 Johansson (2009: 181)
28 Regeringen skrivelse (2008: 9)
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2 Metod och material 
För att få en tydlig och komplett kännedom om diskursanalysen har vi studerat tre olika 

metodböcker specialiserade inom diskursanalysen. ”Diskursanalys” i Textens mening och 

makt av Göran Bergström och Kristina Boréus, Mening, materialet, makt. En introduktion till 

diskursanalys av Iver B. Neumann, och Diskursanalys som teori och metod av Marianne W. 

Jørgensen & Louise Phillips. Uppsatsens diskursanalys kommer att följa Jørgensens & 

Phillips metod.

2.1 Diskursanalys

Uppsatsens metod bygger på en diskursanalytisk studie vars syfte är att undersöka språket; 

hur språket kan skapa och omforma en verklighet. Diskursanalysen anser sig vara lämplig för 

studier om politiska och sociala processer där språket fungerar som meningsskapande av 

dessa processer. 29 Därför har vi ansett att det är relevant att använda diskursanalys för denna 

typ av studie. Ambitionen är att analysera hur framställs etnisk mångfald i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken. 

Den diskursanalytiska studien är baserad på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som säger 

att verkligheten är en konstruktion formad genom sociala praktiker. Med sociala praktiker 

menas interaktioner som sker individer emellan, interrelationer mellan olika samhällsgrupper 

samt mellan samhällsgrupper och institutioner. Enligt socialkonstruktivism är verkligheten 

konstruerade representationer som framställs via språket och diskurser vilka reproduceras i 

interaktion med andra i en social värld. 30 Det diskursanalytiska begreppet som syftar på

diskurs som en konstruktion kallas artikulering.31 Artikulering är politiskt, socialt, 

ekonomiskt och psykologiskt betingad i sin kontext, dvs. i tid och rum då det studerade 

fenomenet uppstår.

”Forskningsuppgiften för diskursanalytikern är… att påvisa hur representationer konstitueras 

och sprids, och vilken uppsättning av skilda representationer som vid bestämda tillfällen 

bestämmer och utgör en diskurs”32 Utifrån Neumanns syn på diskursanalys ämnar vi att 

fokusera på representationer av mångkulturalismen. Representationer får vi fram genom 

analys av språket, vilket kommer att delas i två delar: subjektpositioner och analogikedjor. 

                                               
29 (Bergström & Boréus 2005: 306, 308, 311, 326; Jørgensen & Phillips 2000: 37)
30 (Jørgensen & Phillips 2000: 9, 104; Petersson & Robertson 2003: 12, 30)
31 Bergström & Boréus (2005: 318)
32 Neumann (2003: 34)
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Analogikedjor delas ytterligare i tre: nodalpunkter, mästersignifikanter och myter. Dessa 

begrepp förklaras längre fram i det här avsnittet.

Den diskurs analytiska metoden skriven av Marianna Winter Jørgensens och Louise Phillips 

utgår från teorier om identitet och gruppbildning vilka anses kunna ompröva den individuella 

och kollektiva identiteten.33 Diskursanalysen om nationell identitet intresserar sig för hur en 

kollektiv identitet representeras och kan få innehåll. Representationen av dessa individuella 

och kollektiva identiteter beror på hur staten konstruerar bilden av dem. Det är genom den

vardagliga diskursiva praktiken att sociala och kulturella representationer produceras. Den 

konstruerade bilden kan då bidra med ”ideologiska effekter”34 vilka visar inkluderande eller 

exkluderande representationer av gruppen i frågan. Författarna Marianne Jørgensen och 

Louise Phillips ger rekommendationer för hur man kan i praktiken tillämpa diskursanalyser:

”När man ska genomföra en diskursanalys av en kollektiv (och individuell) identitet börjar 

man konkret med att identifiera de subjektpositioner – individuella eller kollektiva – som de 

diskursiva strukturerna anger som relevanta. Det kan man göra genom att leta efter de 

nodalpunkterna som identiteten är organiserade kring.” ”Man kan sedan undersöka hur 

nodalpunkten får innehåll genom att ekvivaleras med eller ställas mot andra signifikanter.”35

Sist kan man identifiera tre ”förankringspunkter”. Ulf Mörkenstam kallar dessa för 

”analogikedjor”.36 Det är egenskaper eller uppfattningar som subjektet kännetecknas av. 

För undersökningens diskursanalys använder vi Jørgensens och Phillips tre begrepp för att 

identifiera subjektet: nodalpunkter, mästersignifikanter och myter.

1. Nodalpunkter är egenskaper som beskriver subjektet. Det är för det mesta adjektiv 

som subjektet får. Genom att ange subjektet en viss benämning bildas en diskursiv idé

eller en bild av subjektet som påverkar våra uppfattningar om fenomenet. Forskarna 

Jørgensens och Phillips säger att ”nodalpunkter organiserar diskurser”. Deras exempel

på nodalpunkter är: ”liberal demokrati”37 Genom att ställa adjektivet liberal framför 

subjektet demokrati skapas en bild av det demokratiska systemet som automatiskt 

kopplas till idéer om liberalism. Beroende på läsarens kunskap eller uppfattningar om 

vad som anses vara liberalt, kan det tolkas på olika sätt. I analysen kommer vi att lyfta 

fram nodalpunkter som berör mångkulturalismen med syftet att få en idé om hur 

                                               
33 Jørgensen & Phillips (2000: 52) 
34 ”ibid” (2000: 69)
35 Jørgensen & Phillips (2000: 54)
36 (Neumann 2003: 61; Bergström & Boréus 2005: 337)
37 (Neumann 2003: 61; Bergström & Boréus 2005: 315)
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representationer framställs i det valda materialet.

2. Mästersignifikanter är identifikationer som subjektet får genom pronomen. De 

placerar subjektet i en kontext eller i relation till omgivningen. Forskarna Jørgensens 

och Phillips hävdar att ”mästersignifikanter organiserar identitet”. För att få en idé om 

hur representationer av mångkulturalism framställs, kommer vi att redovisa för

mästersignifikanter som återkommer I de politiska texterna. Exempel av dem kan vara 

vi, dem, alla, man, osv. En diskussion om ”vi och dom” skulle kunna vara relevant i 

den här delen, med syfte att undersöka om mångkulturalism framställs som en del av 

oss, alltså inkluderande eller om det framställs på ett distanserat sätt, alltså 

exkluderande.

3. Myter är tillfälliga beskrivningar som präglas av kontexten. Forskarna Jørgensens och 

Phillips säger att ”myter organiserar ett socialt rum” T.ex. ”Västerlandet” 38 Eftersom 

de politiska texterna är väl formulerade är det svårt att hitta fram myter. Därför ligger 

fokus på representationer av mångkulturalism som syftar på de två tidigare nämnda 

analogikedjorna.

För att kunna besvara huvudfrågan om hur synen på mångkulturalism framställs i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken, fokuserar undersökningen på subjektpositionen ”utrikes född”39 som 

en kollektiv identitet. Val av denna subjektposition har gjorts på grund av dess förekommande

frekvens i materialet, i tal om mångkulturalism. För att ett subjekt ska få innehåll behöver den 

kontrasteras mot ett annat subjekt. I det här fallet är den nationella gruppen ”inrikes födda”40

som blir den motsatta polen i undersökningen. Subjektet diskursiva analys undersöks sedan 

utifrån de tre nämnda analogikedjor eller förankringspunkter. Vi kommer att använda 

begreppet analogikedjor i analysen. Den diskursanalytiska undersökningen kopplas sedan 

med Anthony Smiths definition om nationell identitet och Kymlickas teori om 

mångkulturalism. 

                                               
38 Neumann (2003: 61)
39 Regeringens skrivelse (2008: 9)
40 Regeringens skrivelse (2008: 9)
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2.1.1 Kritiska reflektioner

Eftersom uppsatsen bygger på diskursanalys av texter, kan vi bara utgå ifrån de dominerande 

uppfattningar som diskursanalysen kan ge. Diskursanalys studerar inte fenomen för att 

komma åt förklaringar av orsak och verkan. Den ger inga lösningar till samhällsproblem. 

Diskursanalysen nöjer sig med att lyfta fram maktrelationer genom att positionera subjektet i 

relation till institutioner eller till andra grupper. Den lägger inget värde åt ett 

samhällsproblem, utan för en ytlig analys av handlingar eller talande som uppstår genom 

språket. Diskursanalys nöjer sig med att konstatera relationer mellan institutioner och 

individer samt hur dessa representeras. Det är frågan om maktrelationer mellan institutioner 

och individer, samt mellan olika grupper som differentieras med varandra som två motpoler. 

Att grunda undersökningen på diskursanalys kan innebära en begränsning i studien eftersom 

vi fokuserar enbart på språket och hur dess budskap förmedlas. Däremot kan diskursanalysen 

ge en idé om hur språket kan påverka våra uppfattningar om världen, hur våra föreställningar

bildas och hur vi ser på andra människor.

Under undersökningens gång har vi haft svårigheter med vissa delar. Det har varit 

sammankopplingen mellan definitionerna och diskursanalysen. Båda begreppen har en bredd 

definition och olika teoretiker har en egen syn på nationell identitet och på mångkulturalism.

Dessa präglas även av kontexten då teorierna skrevs. Att undersöka mångkulturalismen 

genom att studera integrationen i arbetsmarknadspolitiken är komplext i sig. Ambitionen är att 

få en idé om hur mångkulturalismen framställs i den svenska arbetsmarknadspolitiken genom 

en analys av representationer. Meningen är inte att behandla politiska partiers syn på 

mångkulturalism eller att ställa sig för eller emot politiska ideologier. Meningen med 

undersökningen är att bidra med en diskussion om mångkulturalismens innebörd och få en 

bredare förståelse för mångkulturalism som integrationsstrategi. 

En annan svårighet har varit att applicera diskursanalysen i det valda materialet, eftersom de 

politiska texterna är väl skrivna och för att skribenterna har varit noggranna med att inte

framställa stereotypa representationer. Dessutom är diskursanalys en komplex metod som 

kräver tid och noggrannhet. Önskan har varit att ge en generell bild av synen på mångfald i 

den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men detta är en ambitiös uppgift som kräver mer tid, 

därför har vi fokuserat på en beskrivande analys av dominerande representationer av

mångkulturalism. Analys av materialet ger oss en bild av hur regeringen framställer synen på 

mångkulturalism i arbetsmarknadspolitiken. 
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Studier av politik går hand i hand med studier av idéer och ideologier. Politik grundar sig på 

idéer, det är en drivande faktor för makt och samhällsutveckling.41 Då uppsatsen har en 

politisk inriktning skulle denna även kunna utgå från en idé- och ideologi analytisk metod. Så 

som diskursanalysen, är en idé och ideologianalysen lämplig för att studera makt. ”…eftersom 

makt är politikens kärna måste en politikförståelse och kritik av politiken innefatta kritiska 

studier av idéer och ideologier.”42 I likhet med kritisk diskursanalys, tolkar kritisk 

ideologianalys det som finns utanför texten, den sociala praktiken d.v.s. verkligheten. 

I metodboken ”Textens mening och makt” presenterar författarna fem olika inriktningar inom 

idé- och ideologianalys och samtliga avser att analysera idéer och ideologier som uttrycks i 

texter. Av de fem inriktningar som presenteras i boken, tre av dem anser vi skulle kunna vara 

lämpliga för studien. Den första inriktningen syftar till att analysera förekomsten av idéer 

inom t.ex. en eller flera debatter samt politikområden. Vi skulle då kunna använda denna 

inriktning för att analysera vilka idéer som framställs inom integrationspolitiken gällande 

mångfald i arbetsmarknaden. Den andra inriktningen som kallas för innehållslig idéanalys, 

handlar om att få en klarhet om vad som sägs i en debatt för att sedan sammanfatta 

argumentationerna som förs i debatten och kartlägga olika ideologier som framställs i 

argumentationerna. Med en innehållslig idéanalys skulle vi kunna titta på hur 

integrationspolitikens ideologier framställs i t.ex. debatter och politiska texter gällande 

mångfald på arbetsmarknaden. Belysa och analysera integrationspolitikens argument för att få 

en förståelse av vilken ideologi som ligger till grund för integration och mångfald i 

arbetsmarknaden. Den tredje inriktningen kallas för funktionell idéanalys och syftet är att 

både beskriva och förklara. ”Sådana analyser kan vara inriktade på såväl idéers effekter som 

på deras ursprung.”43 Med denna inriktning skulle vi kunna göra en förklarande studie med 

syftet att analysera hur integrationspolitikens idéer påverkar integrationen och mångfalden i 

arbetsmarknaden.    

Varför vi inte valde att tillämpa denna metod beror på att intresset ligger på att analysera 

retoriken och dess utformning mer än att kartlägga idéer och ideologier. Diskursanalysen är 

då lämplig för att mer djupgående analysera språket och retoriken i texter, men resultatet av 

studien skulle även bli intressant om vi använde oss av en idé och ideologianalytisk metod. 

                                               
41 Bergström & Boréus (2005: 176)
42 Bergström & Boréus (2005: 177)
43 ”ibid” (2005: 156)
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2.2  Material 

Undersökningen av mångkulturalism i den svenska arbetsmarknadspolitiken grundas på tre 

rapporter:

1- Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration. Regeringens skrivelse 

2008/09: 24 

Det är en rapport som avser redogöra för regeringens insatser för integration under perioden 

2008-2010. Endast relevanta delar av rapporten har behandlats, dvs. de avsnitt som berör 

arbetsmarknaden. Det är en 64 sidors lång rapport indelad i 7 olika avsnitt. Avsnitt 1 

sammanfattar innehållet, avsnitt 2 redovisar för bakgrund av integrationspolitiken, avsnitt 3 

förklarar nuläget om integrationspolitiken i olika sektorer samt förklarar orsaker och 

konsekvenser av utanförskap. Avsnitt 4 talar om de kommande förändringarna i demografin, 

migration och arbetsmarknad. Avsnitt 5 ger en bredd beskrivning av regeringens 

prioriteringar och insatser för en bättre integration inom arbetsmarknad, utbildning och 

samhället i övrigt. Avsnitt 6 beskriver insatserna som planeras att göra för en förbättrad 

integration och det sista kapitlet, kapitel 7 redogör för budget 2008.  Skrivelsen var redigerad

år 2008 under moderaternas regering

2- Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik.

Regeringens proposition 1997/98: 16 

Rapporten innehåller regeringens proposition för åtgärder inom integrationspolitiken. Den har 

gett grunden för dagens integrationspolitik. Integrationspolitiken som presenteras är baserad 

på mångkulturalism. Propositionen var skriven år 1997 under socialdemokraternas regim. 

Materialet omfattas av 124 sidor delad i 14 avsnitt. Endast relevanta delar har behandlats. 

Dessa är avsnitt 4 Sverige och mångfalden – en bakgrund, avsnitt 5 Från invandrarpolitik till 

integrationspolitik och avsnitt 7 Arbete och försörjning.  Den här texten har varit viktig som 

underlag för undersökningen eftersom den har bidragit med en helhetsbild av

integrationspolitikens bakgrund och hur den har utvecklats. Genom ett jämförande perspektiv

av de två sist nämnda har vi kunnat få en bred bild av de dominerande representationerna av 

mångkulturalism i den svenska arbetsmarknadspolitiken.

3- Alla lika olika – mångflad i arbetslivet. Ds 2000: 69 Regeringskansliet. 

Ds 2000: 69 är en serie av rapporter skrivna av Näringsdepartementet för ett projekt startat år 

1999 som redovisar för hur mångfald påverkar tillväxt. Huvudargumentet i rapporten är att 
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befolkningsutvecklingen som kommer att ske fram till 2015 kommer att präglas av två 

förändringar: ökning i medelåldern och ökning av andelen personer med utländsk bakgrund. 

Det är en rapport på 187 sidor, delad i 9 avsnitt. Endast de delar som behandlar migration och 

arbetsmarknadspolitiken är behandlade. Dessa delar är avsnitt 3 Mångfalden på den svenska 

arbetsmarknaden, avsnitt 4 Varför brist på mångfald, avsnitt 5 Mångfald och ekonomisk 

lönsamhet, avsnitt 6 Vad görs för mångfalden?, avsnitt 7 Svenska erfarenheter av 

mångfaldsarbete, och avsnitt 9 Överväganden och förslag – ett handlingsprogram för 

mångfald i arbetslivet.

Val av källmaterial är avgörande och på så sätt även avgränsande. Det valda materialet är en 

primärkälla som behandlar regeringens insatser, bakgrund och inriktningar för integration

inom arbetsmarknadspolitiken. De valda avsnitt i dessa texter kan ge oss en allmän bild av hur 

mångkulturalism är representerade i den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Även andra rapporter har bidragit med en allmän och bredare inblick i ämnet. Dessa är:

- Statens offentliga utredningar 2004, rapport 48, Kategorisering och integration. Om 

föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag. Rapport från 

Integrationspolitiska maktutredningen. 

Det är en samling av vetenskapliga texter som undersöker integrationshinder som 

framkommer i det svenska samhället genom kategoriseringar och diskriminering. Vi har 

framför allt tagit hänsyn till Charles Westins undersökning om Mångfald, nationell identitet 

och samhörighet.

- En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett 

globalt perspektiv, Rapport Nr 24 från 2008. Institutet för Näringslivsforskning.

Det är en rapport skriven av docent Per Skedinger, under ledning av Globaliseringsrådet. Per 

Skedinger är verksam vid institutet för Näringslivsforskning. Huvudargumentet i rapporten är 

att den svenska arbetsmarknadsmodellen är ett skyddande system för vissa, men skapar hinder 

för ”marginalgrupper”, dvs. de som befinner sig utanför arbetsmarknaden.44

                                               
44 Skedinger 2008
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Sökningen av material för studien är grundad på framförallt två databaser Libris och 

regeringens hemsida. Libris har varit användbart för att hitta relevant litteratur om temat. 

Sökord i Libris har varit nationell identitet, mångkulturalism, etnicitet, diskursanalys och 

migration. På regeringens hemsida har vi hittat relevant material genom sökord som 

integration, mångfald, arbetsmarknad, diskriminering, migration och jämställdhet. 

Regeringens hemsida har varit till stor nytta eftersom studier om migration och integration har 

till stor del genomförts på statens begäran.45

Vi har även sökt information i nationella och internationella dagspress som Dagens Nyheter, 

Le Monde Diplomatique och BBC. Dessa elektroniska källor har vi använt för att få fakta om 

specifika händelser och för att få en allmän bild om integration och mångkulturalism.  Vi har 

funnit en bred val av material, därför har det varit svårt att välja bort intressanta texter. 

Läsningen av det breda materialet har gett oss en helhetsbild av mångkulturalism och 

integration inom arbetsmarknaden i både Sverige och runt om i Europa. 

2.3  Validitet och reliabilitet

Validitet är en samhällsvetenskaplig metod som testar om de teoretiska begreppen faktiskt

stämmer med den empiriska undersökningen. Undersökningen bygger på två teorier, nationell 

identitet och mångkulturalism. Dessa teorier är komplexa och inbegriper flera aspekter som 

motsätter varandra. Denna paradox berikar undersökningens analys, samtidigt som den 

försvårar den analytiska slutsatsen. Ambitionen är att föra en diskussion om 

mångkulturalismen som integrationspolitik och svårigheter som kan uppkomma i praktiken. 

Eftersom de valda teorierna har legat till grund för undersökningen, anser vi att vi har kunnat 

nå en relativ god validitet, i och med att de valda teorierna bidrar med kunskap om och 

förståelse för undersökningens syfte. Då diskursanalytiska studier styrs av språkliga 

ordningar, är vi medvetna om att vi måste vara noggranna med att motivera tolkningar av 

diskursen för att öka möjligheten för god reliabilitet och intersubjektivitet. Undersökningens

studieobjekt är mångkulturalism, med den svenska arbetsmarknadspolitiken som fallstudie.

Samma analysram skulle kunna användas för att studera samma samhällsfenomen i andra 

europeiska länder. Ett intressant uppdrag skulle kunna vara att observera resultat av samma 

studie i en komparativ undersökning med två olika länder som fallstudie, exempelvis Sverige 

och Nederländerna. Vi är medvetna om svårigheten med att lyckas tillämpa diskursanalys i

                                               
45 Hammar (2006: 149)
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undersökningen, då diskursanalys är en bred och minutiös metod. Vi tycker dock att vi har 

kunnat nå en relativ hög validitet eftersom diskursanalysen har bidragit med att forma 

undersökningens riktlinjen och har hjälpt oss att besvara frågan. De teoretiska begreppen har 

bidragit med kunskap och bredare förståelse för studien om mångkulturalismens utformning i 

den svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Vi vill dock belysa att en bredare litteratur och material skulle kunna bidra till att uppsatsens 

validitet förstärks. Då språket och budskapet som språket förmedlar är det centrala i studien, 

bör vi vara noggranna med att motivera val av text. Vi är medvetna om att detta är väsentligt 

för att uppnå en hög validitet samt en hög reliabilitet. Lösningen har då varit att koncentrera 

på tre rapporter och en bestämd tidsperiod för att möjliggöra en relativ hög resultatvaliditet.

Vi har även strävat efter att uppnå en hög begreppsvaliditet, vilket vi anser att vi har nått, då 

vi tar hänsyn till att tydligt motivera val av begrepp som är relevanta för undersökningen.

Reliabilitet syftar på undersökningens datainsamling, innehåll och analys av den. Under 

undersökningsgång har vi sorterat datainsamlingen noggrant genom att fokusera på 

diskursanalysen och representationer av mångkulturalism. Val av texter har varit svårt 

eftersom det finns en stor mängd av relevant material för undersökningen. Därför har 

tidsavgränsningen varit avgörande för undersökningen. Då mångkulturalismen utvecklades i 

Sverige under perioden mellan 1990 och 2008, har vi valt att koncentrera på material 

uppkommen mellan 1997 och 2008. Regeringens proposition 1997/98: 16 har gett oss 

bakgrund och en allmän bild om integrationspolitiken, medan Regeringens skrivelse 2008/09: 

24 har gett oss kunskap om nuläget. Jämförelse av dessa två dokument skapar ett 

utvecklingsperspektiv där vi kan få en idé om hur representationerna om mångkulturalism har 

ändrats genom tiden. Dokumentet Alla lika olika från år 2000 siktar på mångfalden i 

arbetsmarknaden, vilket ger en kompletterande bidrag till undersökningen. Bearbetningen av 

innehållet har gjorts noggrant på dessa tre dokument, dels för att få en helhetsbild, dels för att 

finna överlappningar i representationer, samt för att få ett sammanhang. För att få en 

noggrann datainsamling av teorierna har vi först läst de olika teorierna och sedan valt de mest 

framstående teoretikerna: Anthony Smith inom nationell identitet och Will Kymlicka inom 

mångkulturalism. Efter en allmän läsning om nationell identitet och mångkulturalism har vi 

valt att fokusera på definitioner framställda av personer som är centrala för temat. Med dessa 

argument som grund, anser vi att reliabiliteten är ganska hög eftersom insamling av relevant 

data samt analys av den har genomförts noggrant. I avsikt att ge en bred syn på 

mångkulturalismens innebörd, har vi även försökt ge olika perspektiv. Detta förstärker 
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undersökningens resultat. Ambitionen har varit att noggrant följa en diskursanalytisk metod 

enligt riktlinjerna. Därför har vi följt Jørgensens och Phillips rekommendationer för en 

diskursanalys genom att identifiera subjektpositioner och analogikedjor. Det har dock varit 

svårt att få fram de två teorierna om nationell identitet och mångkulturalism ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Vid undersökning på ett senare tillfälle kan resultatet se olika ut,

eftersom samhällen utvecklas och synen på fenomen ändras.
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3 Teori
I det här kapitlet redogörs för två begrepp i följande ordning: nationell identitet och 

mångkulturalism. Syftet är att presentera centrala idéer som är relevanta för undersökningen 

och koppla dessa till diskursanalys. I början av undersökningen hade vi tänkt tillämpa teorier 

om nationalism, men dessa har vi uteslutit då delar av denna teori finns inom nationell 

identitet.  Meningen är att lyfta fram en samhällsdebatt om tillämpningen av mångkulturalism 

som integrationspolitik. Fokus ligger då på hur mångkulturalismen framställs i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken. I denna diskussion förekommer en paradox mellan nationell 

identitets innebörd och mångkulturalismens applicering i praktiken. Däri belys teoriernas 

relevans i den här undersökningen. Det är sambandet mellan nationell identitet och 

mångkulturalism som samhällsdebatten, i Sverige och i övriga europeiska länder, åsyftar. 

Eftersom nationell identitet innebär homogenisering i olika former, innefattar det samtidigt en 

uteslutning av dem som inte identifieras med bilden som den nationella identiteten ger. 

Mångkulturalism, å andra sidan, innebär en inkludering av alla oavsett etnisk eller religiös 

bakgrund. Svårigheten att applicera mångkulturalismen framkommer när vissa etniska 

minoritetsgrupper motsätter sig nationella regler eller värderingar. Frågan som ställs är då hur

mångkulturalismen bör appliceras och hur mycket man bör tolerera under namnet av 

mångkulturalism. En djupare diskussion om sammankopplingen mellan nationell identitet och 

mångkulturalism kommer senare i uppsatsen. Först redovisas de centrala teorierna.

3.1 Perspektiv på nationell identitet

Nationell identitet är ett ämne som många forskare har berört. Vi har valt att till största del 

tillämpa Anthony Smiths och Kjell Goldmanns framställning av nationell identitet, samt även 

nämna andra relevanta forskare som David Kiwuwa och Amartya Sen. I huvudsak presenteras

Smiths teori om nationell identitet och sedan diskuteras Goldmanns syn på kollektiv identitet. 

Kiwuwa och Sen anser vi har intressanta ståndpunkter därför kommer dem att nämnas i 

texten.

Nationell identitet är en komplex konstruktion som består av ett antal relaterade komponenter, 

de är multidimensionella och kan inte reduceras till bara ett element. 

Västvärldens modell av nationell identitet innebär en kulturell gemenskap inom nationer. För 

att förena befolkningen och få sammanhållning, behöver nationer bl.a. ha en gemensam 
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kultur, historia, ideologi, tradition och värderingar.46 En nation behöver ha utmärkande drag

för att skapa en nationell karaktär samt underlätta samarbete, ordning och övervakning . Detta

har lyckats genom gemensamma symboler, regler och lagar, men även genom en gemensam 

kultur, historia och traditioner. Dessa gemensamma drag bildas genom diskurser, vilka

reflekterar en verklighet samtidigt som den produceras.47

Västvärldens modell av nation har präglat den moderna världen. Utanför västvärlden har den 

utmanats på grund av den etniska diversiteten som finns, särskilt i östra Europa och i Asien. 

Deras modell av nation innefattar de etniska och kulturella nyanserna som naturliga element 

av den nationella gemenskapen. Här skiljer sig synen på människans identiteter från nationen.

Denna icke västerländska modell kallar Smith för etnisk uppfattning av nationen. Tillskillnad 

från den västerländska modellen tillhör människan oundvikligen den nation som hon föddes i 

för alltid, även om hon lämnar nationen och bosätter sig någon annanstans. En nation är alltså 

en gemenskap som grundar sig på ett gemensamt ursprung. Men i den västerländska modellen 

är befolkningen en del av den politiska gemenskapen, där man lever under samma lagar och 

institutioner.48 Det som de två modellerna har gemensamt är idén om att nationer är 

territoriellt avgränsade och förblir av en befolkning. Enligt Anthony Smith kännetecknas den 

nationella identiteten genom gemensamma drag som förklaras i följande citat: 

1. ”an historic territory, or homeland”

2. ”common myths and historical memories”

3. ”a common, mass public culture”

4. ”common legal rights and duties for all members”

5. “a common economy with territorial mobility for members” 49

Den här definitionen om nationell identitet kan fungera som en källa till samhörighet och 

enighet. Nationell identitet är ett resultat av hur man tolkar historia och vilka uppfattningar 

man har inom den grupp man tillhör. Det är i hemlandet som historia, kultur och traditioner 

bevaras. Det är även viktigt att ta hänsyn till jämlikhet bland medlemmarna i nationen, när det 

                                               
46 Smith (1991:11,15)
47 Jørgensen & Phillips (2000: 167)
48 Smith (1991:11,12)
49 “Ibid” (1991:14)
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gäller fördelning av resurser, samt utövande av rättigheter och skyldigheter. 50 Vidare måste 

nationer ha väl definierade territoriella gränser samt vara oberoende och självständiga. 

Den nationella identiteten skapas utifrån det politiska samarbetet där staten legitimerar 

medborgarens rättigheter, vilka upprättas genom lagar och institutioner.51 Den har även en 

stark betydelse för att lokalisera och definiera individer utifrån den kollektiva identiteten och 

dess säregna kultur.”It is through a shared, unique cultur that we are enable to know ”who we 

are”…”52 Den nationella identiteten är som en källa till kontinuitet och helhet, vilket i sin tur 

ger en känsla av samhörighet och enhet bland medlemmarna. 

Enligt forskaren Goldmann behöver människor en nationell gemenskap för att få sammanhang 

med sig själva och sitt liv. Goldmann talar om nationell identitet i termer av kollektiv 

identitet. Den kollektiva identiteten skapas av människor, och förblir av människors 

föreställningar. Det som utgör kollektivets identitet är den gemenskap som medlemmar i 

kollektivet känner, de gemensamma värderingarna samt medlemmarnas syn på själva 

kollektivet.53 Den kollektiva identiteten delas in i tre dimensioner vilka är: 

”gemenskapskänsla, värdegemenskap, gemenskapsbild.” 54 Dessa dimensioner är väsentliga 

för en verkande demokrati, för sammanhållning och för upprättande av ett gemensamt mål.55

Omfattningen av kollektivets sammanhållning bestäms av hur påtaglig den kollektiva 

identiteten är, vilket i sin tur påverkar gemenskapskänslan och värdegemenskapen. 

Enligt Amartya Sen har människan olika identiteter och tillhör olika grupper, ”En persons 

medborgarskap, bostadsort, geografiska ursprung, kön, klass, politisk åsikter, yrke… gör 

henne till medlem i en mängd sammanslutningar.” Individers definition varierar beroende på 

kontexten då identiteten skapas.56 Det är dessa grupptillhörigheter som skapar en särskild 

identitet eller flera olika identiteter. Dessa implikationer är viktiga och skall därför erkännas.57  

För att analysera hur synen på mångkulturalism framställs i den politiska diskursen gällande 

arbetsmarknadspolitiken, anser vi att kunskap om och förståelse för nationell identitet är av 

vikt. Forskaren Catarina Kinnvall belyser att ”… språket i form av gemensam betydelse eller 

delade referensramar är fundamentalt, eftersom det är genom språket vi lär oss att ta den 
                                               
50 Smith (1991: 9,10)
51 (Smith 1991: 9; Westin 2004; 205)
52 Smith (1991:17)
53 Goldmann  (2008:20)
54 ”ibid” (2008:18)
55 ”ibid” (2008: 23,24)
56 Kinvall (2003:12)
57 Sen (2006: 21)
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andres perspektiv och därefter gruppens och samhällets perspektiv. På så vis skapas 

individens identitet som en del av en samhällskultur.”58 Språket är alltså väsentligt för 

identitetsskapandet. Då ett mångkulturellt samhälle innefattar olika identiteter anser vi att 

nationell identitet som vår teoriram kan bidra till en bredare förståelse för hur representationer 

av mångkulturalism framställs i den politiska diskursen. Utifrån Smith idéer kan vi i analysen 

kartlägga synen på nationell identitet och koppla den till framställningen av mångkulturalism i 

den svenska arbetsmarknadspolitiken genom analys av de politiska texterna. Diskursanalysen 

är betydelsefull i studier om nationell identitet när man undersöker ”hur identiteter uppstår, 

omformas och blir föremål för förhandlingar i sociala praktiker.”59

Eftersom nationell identitet, enligt teorierna, förutsätter en begränsad identitet till 

gemensamma drag gällande språk, etnicitet eller kultur, kan den diskursiva och den teoretiska 

innebörden om nationell identitet försvåra etableringen av mångkulturalism i samhället. 

Utifrån denna utgångspunkt är det relevant att ta med teorier om nationell identitet i uppsatsen

och koppla dessa till mångkulturalism för att studera dess samband. Teorier om nationell 

identitet är ett redskap i form av kunskap och bidrar med djupare förståelse för anledningar 

bakom svårigheter i dagens multikulturella samhälle. För att kunna analysera hur synen på 

multikulturalism framställs i den svenska arbetsmarknadspolitiken, är det därför relevant att 

redogöra för nationell identitet som en av uppsatsens teoriramar.

3.2 Perspektiv på mångkulturalism

Mångkulturalism som begrepp syftar på de olika etniska grupperna som lever i ett land. De 

kallas för ”ethnocultural groups” vilka differentierar sig från majoritetsgruppen i ett land.60

Mångkulturalism som politisk strategi för integration innebär kulturell tolerans och acceptans 

för pluralism som grundregel, där olika nationaliteter lever i samma nation. Denna typ av 

integrationspolitik har de demokratiska fri- och rättigheter i grunden vilka ger garanti för lika 

rättigheter och skyldigheter för alla medborgare. Den mångkulturella politiken innebär att de 

kulturella identiteterna respekteras, dvs. att särbehandling för minoriteter främjas genom 

rätten att bevara sina språk, traditioner och skapa egna organisationer. 61

                                               
58 Kinnvall (2003: 19)
59 Jørgensen & Phillips (2000: 105)
60 Kymlicka (2002: 335)
61 (Kymlicka 2002: 327; Roth 1996: 27, 109)
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De mest framstående mångkulturella filosoferna som har bidragit med teorier och empiriska 

undersökningar från bl.a. USA, Kanada och Storbritannien är Charles Taylor, Will Kymlicka, 

Iris Marion Taylor och Bhikuh Parekh. I svensk forskning har mångkulturalismen forskats 

bl.a. av Hans Ingvar Roth, Stefan Jonson, Charles Westin och Masoud Kamali. Uppsatsens 

teoridel om mångkulturalism baseras på Will Kymlickas forskning.

Mångkulturalismen kan studeras utifrån två perspektiv: deskriptiv mångkulturalism och 

normativ mångkulturalism. Deskriptiv mångkulturalism syftar på fördelning av människor i 

kategorier som etnicitet, klass, ursprung, social bakgrund, religion, sexuell läggning, osv. 

Den normativa mångkulturalismen ser det mångkulturella som en ideal samhällsstruktur 

vilken kan gynna tillväxt och utveckling.62

3.2.1 Kymlickas mångkulturalism och kritiska perspektiv på mångkulturalism

Enligt Kymlicka utgår mångkulturalismen från medborgarskapet. Det finns två sätt att se på 

medborgarskap. Det ena har att göra med medborgerliga rättigheter och skyldigheter, som 

demokratisk deltagande. Den andra syftar på gemensamma ramar och rättigheter med hänsyn 

till positiv särbehandling.63 Den sist nämnda kallas för multikulturalism eller identitets politik. 

I den benämningen är teorin om nationell identitet inbegripen. Det är framför allt inom den 

delen av mångkulturalism som samhällsdebatten kretsar kring. Då mångkulturalismens syfte 

har varit att dela samma rättigheter till alla utan diskriminering, har man ifrågasatts 

mångkulturalismens bredd när vissa gruppers seder och bruk motsätter sig nationella seder. 

Däri uttrycks debatten om valfrihet.64 Det är en paradox som många europeiska länder 

befinner sig i, där staten väger mellan nationella intressen och mångkulturella praktiker. 

Den diskursanalytiska metoden kommer till hands då man vill undersöka vems intresse man 

talar för eller hur mångkulturalismen framställs.65 Det är just I debatten om valfrihet och 

rättighet att mångkulturalismen har blivit kontroversiellt och fått djupare kritik. Denna 

problematik kan ses på två skilda sätt: å ena sidan anses det vara motstridande att sträva efter 

en politik grundad på jämlika villkor, samtidigt som vissa grupper gynnas av särbehandling.66

Å andra sidan är särbehandling en förutsättning för att demokratin ska kunna fungera, annars 

skulle dessa grupper befinna sig utanför och diskrimineras. Till denna paradox anser 
                                               
62 (Davishpour & Westin 2008: 46; Roth 2006: 94)
63 Kymlicka (2002: 327)
64 (Regeringens proposition 1997/98: 16, s. 18)
65 Kymlicka (2002: 328)
66 Kymlicka (2002: 334, 335)
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Kymlicka att det är genom att lyfta fram befolkningens olikheter som nationen gynnas. Därför 

behövs institutionaliserade stöd som ställer I ordning pluralismen I enlighet med statens 

regler, för att samtidigt få nytta av de mänskliga resurserna och skapa homogena chanser för 

alla.67 Om samma paradox uttrycker sig Jørgensen och Phillips som följande: ”Medan nation, 

klass, kön och familj tidigare fungerade som väsentliga tyngdpunkter utifrån vilka alla andra 

identiteter formades, finns det nu en mängd centrum som skapar motstridiga identiteter”68

Denna diskussion talar för orsakssambandet som finns mellan nationell identitet och 

mångkulturalism, samt om svårigheten att förena dessa två. På liknande sätt har 

mångkulturalismen kritiserats från olika håll. Liberala kritiker anser att mångkulturalismen är 

ett ”hot mot individuella mänskliga rättigheter och de liberala frihetsidealen.”69 Alltså att 

individernas fri- och rättigheter suddas bort genom att belysa gruppers rättigheter. Det finns 

även andra drag inom mångkulturalismen, som närmar sig den kritiska inställningen från 

feminismen. Det handlar om kulturella och religiösa bruk som följer patriarkala förhållanden

inom familjen. I den benämningen anser både liberala och feministiska kritiker att 

mångkulturalismen, till en viss mån, riskerar att undanröja individuella fri- och rättigheter. 

Socialistiska kritiker tycker att den mångkulturella diskursen nedtonar väsentliga frågor 

genom begrepp som kultur och identitet och att istället bör man fokusera på de reella 

problemen: ”de socioekonomiska rättviseproblem och minoriteternas 

diskrimineringsproblem”.70 Kymlicka framhävde att faran med mångkulturalismens program 

var framställningen av den diskursiva politiken på ett etniskt sätt, det som kallades för 

”politicization of ethnicity”.71 Detta synsätt underminerar de ekonomiska och sociala 

ojämlikheterna.72 Sist betonade de konservativa kritikerna vikten att framhäva och bevara en 

egen nationell identitet, ett kulturarv och en samhällsgemenskap. Deras syn ställer sig mot 

mångkulturalismens mål som talar för friheten att erhålla flera identiteter, men uttalar sig 

också för samhällsgemenskap. Frågan är då vilka tar del av den samhällsgemenskapen. Dessa 

olika perspektiv finns i samhället. Det är just denna pluralitet som ett demokratiskt styre

kännetecknas av. Alltså möjligheten att kunna tycka och vara på olika sätt utan att skada 

gemensamma ramar eller beröra den individuella integriteten. Den mångtydiga diskussionen

belyser samtidigt svårigheten att tillämpa mångkulturalism i ett pluralistiskt samhälle.

                                               
67 ”ibid” (2002: 342, 343, 346)
68 Jørgensen & Phillips (2000: 106)
69 Roth (2006: 97)
70 Roth (2006: 97)
71 Kymlicka (2002: 366)
72 ”ibid” (2002: 366)
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4 Analys 
Uppsatsens syfte är att analysera hur mångkulturalismen eller den etniska mångfalden 

framställs i den svenska arbetsmarknadspolitiken. För att komma närmare åt uppsatsens syfte 

har vi preciserats en fråga: Hur framställs de dominerande representationerna av 

mångkulturalism i den svenska arbetsmarknadspolitiken? Undersökningen grundas på en

diskursanalys av tre dokument: Regeringens skrivelse 2008/09: 24 Egenmakt mot utanförskap 

– regeringens strategi för integration, Regeringens proposition 1997/98: 16 Sverige, 

framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik och Ds rapport 69 

”Alla lika olika – mångfald i arbetslivet”. Dessa tre dokument ger en ganska komplett bild av 

hur mångfalden framställs i arbetsmarknadspolitiken.

För att kunna besvara uppsatsens syfte har diskursanalysen strukturerats i två delar: 

subjektpositioner och analogikedjor. Subjektpositioner talar om vilka representationer det 

handlar om och hur de förhåller sig till majoriteten i samhället. Analogikedjor redovisar för en 

närmare analys av subjektet genom att undersöka hur representationerna identifieras och hur 

de framställs i texten.

Utifrån rapporten Regeringens proposition 1997/98: 16, får man en historisk bakgrund om hur 

migrationen har gått till i Sverige. Denna redogörelse visar olika migrationsvågor. Från 

perioden mellan 1945-1970, bestod migrationen av arbetskraft från Norden och andra 

europeiska länder, från år 1972 ökade flyktinginvandringen och den utomnordiska 

arbetskraftsinvandringen avstannade, under perioden mellan 1984-1992 ökade den 

utomeuropeiska invandringen och på slutet av 1980-talet finner man en våg av återvandring 

som fortsätter under 1990-talet.73 Dessa olika migrationsvågor har utformat 

migrationspolitiken genom tiden. Under 60-talet skapades ”utlänningspolitiken” vilken var 

grundad på välfärdspolitik med lika möjligheter för alla, samt även präglades av 

assimilationsstrategier. År 1969 bildades myndigheten som skulle upprätthålla 

migrationspolitiken, Invandrarverket. Så småningom gick man från en assimilationspolitik till 

en annan form av integrationspolitik präglad av mångkulturalism. Det kan man tolka genom

tre mål som den dåvarande politiken förespråkade: ”jämlikhet, valfrihet och samverkan.”74

Dessutom ändrades benämningen av politiken från ”utlänningspolitik” till 

                                               
73 (Prop. 1997/98: 16, s. 9-11)
74 (Prop. 1997/98: 16, s. 15
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”invandrarpolitik”75 år 1975. Migrationspolitiken genomgick senare nya riktningar vid två 

perioder, 1980 och 1990.  Vid 1980-talet fick staten kritik från etablerade invandrare som 

krävde en nyutformning av politiken med en inkluderande syn på individer som hade bott 

länge i Sverige och såg sig själva som en del av det svenska samhället. Dessutom började 

samhällsdebatten om ”valfrihetens gränser”76 och dess innebörd. Samma debatt fortsatte 

under 1990-talet då man lade fokus på hur staten och samhället i stort skulle ”förhålla sig till 

mångfalden”.77 Alltså vilken form av mångkulturalism skulle manifesteras och var gränserna 

för valfrihet går. För att underlätta debatten om hur mångkulturalismen skulle implementeras, 

bestämde staten att utformningen av mångkulturalism skulle skapas ”i en kontinuerlig 

demokratisk process”.78

Denna bakgrund ger en idé om hur mångkulturalismen har framställts i den politiska 

diskursen genom tiden, där politiken har representerats genom olika benämningar och ändrats

från ”utlänningspolitik”, till ”invandrarpolitik” och ”migrationspolitik”, för att slutligen 

identifieras med benämningen ”mångfald”.79 Dessa subjektpositioner av politiken visar en 

mer eller mindre distanserad bild av individer som representerar den etniska mångfalden i 

majoritetsbefolkningen.

I Regeringens skrivelse 2008/09: 24 belyses att regeringen ansåg att det var viktigt att 

genomföra en förnyad integrationspolitik, i och med det svaga resultatet som den genomförda

integrationspolitiken visade under perioden mellan åren 1997 och 2006.80 Med en 

framtidsvision i fokus angående den demografiska förändringen och för att motverka 

utanförskapet i samhället, skulle den reviderade integrationspolitiken innebära:

”ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända, fler arbete och

fler företagare, bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan, bättre 

språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, en effektiv bekämpning av 

diskriminering, en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, samt en 

gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.”81

                                               
75 (Prop. 1997/98: 16, s. 15- 18)
76 (Prop. 1997/98: 16, s. 18)
77 (Skr. 2008/09: 24, s. 18-19)
78 ”ibid” 2008/09: 24, s. 19
79 (Prop. 1997/98: 16, s. 15-24)
80 (Skr. 2008/09: 24, s.. 5)
81 (Skr. 2008/09: 24, s. 4)
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För att kunna uppnå dessa mål skulle regeringen genomföra mätbara och konkreta 

verksamheter, sätta upp prioriteringar, samt införa större samarbete mellan institutioner och 

myndigheter.82 Inom arbetsmarknaden vill regeringen motverka utanförskapet och förminska 

skillnaden i sysselsättningsgraden som finns mellan utrikes och inrikes födda.83

Rapporten skriven i begäran av Näringsdepartementet Ds 2000: 69 Alla lika olika, redogör för 

den allmänna mångfalden i arbetslivet och hur den påverkar tillväxten. Mångfalden som 

redovisas innefattar kategoriseringar inom könsfördelning, ålder, klass, etniskfördelning, 

sexuell läggning, trosbekännelse och personer med funktionshinder. Syftet med rapporten är 

att identifiera hinder för en lyckad integration, samt hur staten kan motverka dessa hinder. 

I följande del avser vi redogöra för diskursanalysen av de tre dokument genom att först 

redovisa för subjektpositioner och sedan för analogikedjor. För att kunna se utvecklingen i 

diskursen och kontrastera innehållet i de tre rapporterna, redovisas först diskursanalysen i det 

mest aktuella materialet, Regeringens skrivelse 2008/09: 24 och sedan i Regeringens 

proposition 1997/98: 16. Sist redovisas innehållet utifrån Alla lika olika - mångfald i 

arbetslivet, som ett komplement och förstärkning av analysen. Den ordningen följs i båda 

delar inom subjektpositioner och analogikedjor.

4.1 Subjektpositioner   

Inom diskursanalysen är subjektpositioner representationer av individer eller institutioner som 

framställs i texten. Utifrån Regeringens skrivelse 2008/09: 24 presenteras först 

representationer av individer och sedan av arbetsmarknaden som institution. Representationer 

av individer framställs alltid i kontrast till andra individer för att dessa ska kunna få innehåll. I 

materialet framställs mångkulturella representationer genom olika benämningar. Den mest 

förekommande subjektpositionen i Skr. 2008/09: 24 är ”utrikes födda”, men även 

”invandrare” och ”utomeuropeiska invandrare”.84 Dessa representationer ställs i kontrast med 

”inrikes födda”. Det är en relationell syn på identitetsstudier där man ställer två motsatta poler 

mot varandra för att kontrasteras och jämföras. Exempel på denna jämförelse framstår i 

följande citat: ”Av de som är födda utanför Europa och som bott i Sverige mellan tre och tio 

                                               
82 (Skr. 2008/09: 24, s. 5, 6)
83 (Skr. 2008/09: 24, s. 9)
84 (Skr. 2008/09: 24, s. 9)
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år har cirka 40 procent ett kvalificerat arbete. Detta kan jämföras med att ca 90 procent av 

inrikes födda akademiker har ett arbete som motsvarar kvalifikationsnivån”85

Den här gruppen framställs inte som en homogen grupp. De kategoriseras i utbildningsnivå, 

kön, ålder, infödd i landet eller utanför Sverige, infödd i Europa eller utanför Europa, 

vistelsetiden i Sverige, sysselsättningsgraden, social status, hälsa, bostadssituationen, egna 

företagare, tillgång till nätverk, språkkunskaper i svenska, demokratisk delaktighet och 

bakomliggande skäl till migration. Att kategorisera samhällsinformation är en nödvändig 

uppgift som sätter i ordning samhällets resurser i till exempel sysselsättningsgrad, arbetskraft, 

inkomst eller utbildningsnivå. Samtidigt etablerar dessa kategoriseringar en uteslutning av 

andra grupper och begränsar uppfattningar om gruppindivider till föreställda idéer, vilka i 

värsta fall riskerar att förstärka exkludering eller objektifierade diskurser. Genom budskapet 

som framstår i den ovan citerade frasen kan man även läsa att det finns sociokulturella 

identiteter som råder i samhället. Dessa har skapats genom ojämlika sociala och ekonomiska 

förhållanden som uppstår mellan samhällsgrupper. Det syftar på att mångkulturalismen 

behandlar i hög grad frågan om omfördelning av resurser och möjligheter i samhället.

Arbetsmarknaden representeras som en institution i förändring. Materialet visar en utveckling 

i positiv riktning mot en ökning av sysselsatta utlandsfödda, men en approximativ skillnad på 

10 procent mellan utlandsfödda och inrikesfödda. Arbetsmarknaden framställs som en 

dynamisk sektor som utvärderar den interna strukturen, investerar för en snabbare etablering 

av nyanlända, samt för främjandet av mångfalden. Staten ställs som god exempel med 11,4 

procent anställda personer med utländsk bakgrund.86

Utifrån dokumentet Regeringens proposition 1997/98: 16 kan man konstatera att den mest 

förekommande subjektpositionen är ”invandrare”, men även andra benämningar förekommer 

som ”utländska medborgare”, ”människor med invandrarbakgrund”, ”arbetskraftsinvandrare”, 

”andragenerationsinvandrare”, ”utlands födda” och ”utrikes födda”.87 Däri kan man se en 

markant skillnad mellan hur man framställer mångkulturalismen i de två dokument. I Skr. 

2008/09: 24 är den mest frekventa subjektpositionen ”utrikes födda”, medan i Prop. 1997/98: 

16 är ”invandrare” den mest framkommande. Man skulle kunna tolka denna förändring som 

att invandrarbegreppet har reviderats med avsikt att undvika generaliseringar och ”subjektiva 

                                               
85 (Skr. 2008/09: 24, s. 10)
86 (Skr. 2008/09: 24, s. 11)
87 (Prop. 1997/98: 16, s. 1-46)



29

kategoriseringar”88. I kapitel 5 av Prop. 1997/98: 16 kan man läsa om samarbetet mellan 

Invandrarverket och Statistiska centralbyrå för att klargöra statistik av befolkningen. På det 

sättet har de kommit fram till ”en indelning av befolkningen i personer med utländsk 

bakgrund, personer med både svensk och utländsk bakgrund och personer med svensk 

bakgrund.”89 Meningen med den nya indelningen var att tydliggöra för befolkningens 

sammansättning.

En annan subjektposition som framkommer i Regeringens proposition 1997/98: 16, är ”unga 

människor med utländskt medborgarskap”.90 Denna kategori representeras av ungdomar 

mellan 16-24 års ålder. För att identifiera den används nodalpunkten ”ny underklass”,91 vilken 

utgör en marginaliserad grupp i samhället med flera nackdelar bakom sig, ”kort skolgång, 

bristande kunskaper i svenska språket och avsaknad av nätverk”.92

Subjektpositionen som talar om mångkulturalismen som fenomen är ”etnisk och kulturell 

mångfald”. Samma benämning förekommer i alla tre dokument. 

4.2 Analogikedjor
Ett sätt att tillämpa diskursanalys är genom att framställa lingvistiska analogikedjor genom 

adjektiv och substantiv, vilka kan förknippas direkt med fenomenet eller med subjektet som 

står i fokus. För att få fram dessa analogikedjor delas diskursanalysen i tre övriga delar: 

nodalpunkter, mästersignifikanter och myter. Dessa klargör för hur mångkulturalismen 

framställs i materialet.

Nodalpunkter 

Här redovisas för adjektiv som karakteriserar mångkulturalismen. 

Regeringens skrivelse 2008/09: 24

I avsnitt 1, sammanfattningen av Regeringens skrivelse 2008/09: 24, kan man läsa om statens 

mål för integrationspolitiken. I texten kan man få en idé om insatser för främjandet av 

mångkulturalism genom citatet ”en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en 

tilltagande mångfald”.93 Det argumenteras för en ökande mångfald med stöd av 

                                               
88 (Prop. 1997/98: 16, s. 26)
89 (Prop. 1997/98: 16, s. 26)
90 (Prop. 1997/98: 16, s. 13)
91 (”ibid” 1997/98: 16, s. 13)
92 (”ibid” 1997/98: 16, s. 13)
93 (Skr. 2008/09: 24, s. 4)
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grundvärderingar som ska gälla för alla. Nodalpunkten i den här texten är ”tilltagande 

mångfald”.94 Samma benämning upprepas i flera delar av rapporten.

I avsnitt 2 om ”Bakgrunden till integrationspolitiken”95 kan man läsa om regeringens mål för 

integrationspolitiken. I texten framställs mångfald som ett mål där samhället kan grundas på, 

där samhällsutveckling präglas av ”ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser”... 

”demokratiska värderingar” där ”alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga 

för”.96 Nodalpunkterna som syftar på mångkulturalism i det här stycket kan vara ”ömsesidig 

respekt”, men också ”demokratiska värderingar”. I en djupare studie skulle man kunna 

undersöka vilka är de ”demokratiska värderingar” och hur dessa kategoriseras inom 

mångkulturalism. Det finns en implicit förståelse för vad demokratiska värderingar innebär. 

Därför uppfattas det som något positivt i texten när mångkulturalism ställs i förhållande till 

demokratiska värderingar men det kan vara intressant att fördjupa sig i innebörden.

I avsnitt 3 om ”Företagande/entreprenörskap”97 uttrycks mångkulturalismen som något nyttigt 

för ekonomin eftersom det finns en dynamism som visas i företagsskapandet, med ca 7 000 

nya företag årligen. Sedan påstås det att personer som bildar egna företag oftast är individer 

med utländsk bakgrund. Skäl bakom egen företagare är samma bland utrikesfödda och 

inrikesfödda. Enligt Verket för näringslivsutveckling är arbetslöshet det vanligaste skälet. 

Finansieringen för skapandet av egna företag är lika hos båda grupperna, 60 till 70 procent 

består av egna investeringar.98 Det fanns inga tydliga nodalpunkter som representerade 

mångkulturalismen i den här delen av rapporten. I början av avsnittet användes benämningen 

invandrare systematiskt för att sedan inte använda den alls och ersätta den med utlandsfödda 

företagare.

I avsnitt 4 om ”Ökande mångfald”99 framställs mångkulturalismen genom flera nodalpunkter 

med både positiva och negativa betydelser. De negativa representationerna visas genom att 

beskriva den geografiska koncentrationen av religiösa och språkliga grupper i vissa 

kommuner. Till exempel koncentreras den kristna arabisktalande gruppen i Södertälje och 

”arabisk- och somalisktalande muslimer i förorter till Malmö” 100 Denna form av geografisk 

koncentration av grupper försvårar integrationen och förstärker utanförskapet. 

                                               
94 (Skr. 2008/09: 24, s. 4)
95 ”ibid” (2008/09: 24, s. 5)
96  (Skr. 2008/09: 24, s. 5)
97 (Skr. 2008/09: 24, s. 18, 19)
98 ”ibid” (2008/09: 24, s. 19)
99 (Skr. 2008/09: 24, s. 31)
100 ”ibid” (2008/09: 24, s. 31)
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Sedan beskrivs mångkulturalismen som något komplext vilket ställer nya krav på den 

offentliga sektorn. Denna komplexitet kan man läsa genom nodalpunkter som ”komplex 

miljö”, ”individuella eller grupprelaterade levnadssätt”, ”ökande variation av individuella 

behov”, ”potentiella konfliktsituationer” och ”behov av bredare språklig kompetens”.101

Den positiva representationen uttrycks genom att framställa mångkulturalismen som något 

dynamiskt vilket kan gynna ekonomin i landet med nya former av företag och genom inträdet 

av mänskliga resurser. Nodalpunkterna för dessa representationer är ”dynamiska sociala och 

ekonomiska effekter”, global kommunikation”, ”globaliserad mediemiljö”, ”individuella val” 

och ”positiv förändring i samhället”.

I delen om ”Åtgärder som stödjer inträde i arbete”102 från avsnitt 5 används nodalpunkter som

”stark arbetsmarknad” och ”ökat utbud”103. Budskapet är mest riktad mot nyanlända 

invandrare där det talas om en ömsesidig anpassning för en snabb etablering av nyanlända 

personer i den svenska arbetsmarknaden.

I avsnitt 5.4 ”Fler i arbete och fler företagare” är indelad i två: ”Inriktningar och strategier” 

och ”Strategiska insatser”.104 I första delen talas det om regeringens prioritering att ”bryta 

utanförskapet på arbetsmarknaden”.105 I den här delen förekommer benämningen invandrare 

oftare än benämningen utrikesfödda. Man redovisar för problem med utanförskap och ser 

samband mellan inkomst och boendesituation, demokratisk delaktighet, tillgång till kultur-

och fritidsaktiviteter, samt fysisk och psykisk hälsa. Ungdomar med utländsk bakgrund ses 

som de mest utsatta. Nodalpunkten ”unga utanför”106 används som en benämning för att 

förklara fenomenet. I andra delen av ”Fler i arbete och fler företagare” talar man om insatser 

som bör göras i arbetsmarknaden. Nodalpunkter som ”stark arbetsmarknad”, ”förnyat 

arbetsmarknadspolitiken”, används tillsammans med ”den etniska och kulturella mångfalden”, 

mångfaldsperspektiv”, ”Inkluderande synsätt”, ”ökad öppenhet” och ”tillvaratagande av 

mångfald”. Benämningen invandrare används mindre i delen om ”Fler i arbete och fler 

företagare”, istället förekommer ”mångfald” vilket definieras som den ”blandning av 

bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering”.107

Mångfalden personifieras inte med subjektpositioner som invandrare, personer med utländsk 

bakgrund eller utrikesfödda. Istället lägger man fokus på själva politiken och hur den bör 

                                               
101 (Skr. 2008/09: 24, s. 31)
102 ”ibid” (2008/09: 24, s. 37)
103 ”ibid” (2008/09: 24, s. 37)
104 (Skr. 2008/09: 24, s. 43, 44)
105 ”Ibid” (2008/09: 24, s. 43, 44)
106 ”ibid” (2008/09: 24, s. 43)
107 (Skr. 2008/09: 24, s. 45)
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genomföras. De redovisade avsnitt sammanfattar den diskursanalytiska framställningen av 

mångfald i materialet Skr. 2008/09: 24.

Regeringens proposition 1997/98: 16

I avsnitt 4 ”Sverige och mångfalden – bakgrund” ger en historisk redogörelse för hur 

migrationen har skett från 1970-talet och framåt. Man redovisar för levnadsförhållanden 

genom att jämföra utlandsfödda och inrikesfödda i kategoriseringar som kön, ålder, 

utbildningsbakgrund. Sist gör man en utförlig analys av tre samhällsgrupper: ”ungdomar”, 

”kvinnor” och ”äldre invandrare”,108 vilka framkommer som tre marginaliserade grupper. I 

avsnitt 5 ” Från invandrarpolitik till integrationspolitik” får man en klar redovisning om 

integrationspolitikens bakgrund, innehåll, inriktning, framtida mål, genomförande, och 

uppföljning. Debatten om mångkulturalismens innebörd angående ”valfrihetens gränser” samt 

”rätten att vara olik” diskuteras tydligt.109 Nodalpunkter som förekommer i det här avsnittet är 

”annorlundaskap”, ”valfrihetens gränser”, ”samhällets mångfald”, ”etnisk och kulturell 

mångfald”, ”invandrarskapet”, ”begränsade säråtgärder”, ”utpekande invandrarpolitik”, 

”jämlikhetsmålet”, ”integrationsprocesserna är ömsesidiga”, ”förenande länk”, 

”grundläggande värderingar”, ”objektiva förhållanden”, ”subjektiva kategoriseringar”, ”vi-

och-dom-tänkande” och ”integrationspolitiska ambitioner”. Dessa nodalpunkter beskriver 

läget och svårigheten som mångkulturalismen innebär, vilken diskuteras i teorin avsnittet om 

mångkulturalism.

I avsnitt 7 ”Arbete och försörjning”, i Regeringens proposition 1997/98: 16, redovisas för 

sammankopplingen mellan mångfald och den ekonomiska tillväxten. Nodalpunkter som 

identifierar mångfalden i arbetsmarknaden är bland annat ”internationalisering av ekonomi”, 

”vitaliserande samt kvalitets- och kompetenshöjande egenskap”, attitydförändringar”, 

”utåtriktade verksamheter”, ”demokratiska legitimiteten”, ”offensiv rekrytering”, 

”jämställdhetsplan”. 110 Dessa nodalpunkter talar om regeringens avsikt att vilja inkludera 

samhällets mångfald i arbetslivet.

Alla lika olika – mångfald i arbetslivet

Det här dokumentet har använts som ett komplement till Regeringens skrivelse och 

Regeringens proposition. Genom analysen av den här rapporten har vi kunnat konstatera att 

den politiska diskursen om mångkulturalism är det samma. Det finns inga klara skillnader i 

                                               
108 (Prop. 1997/98: 16, s. 9-14)
109 (Prop. 1997/98: 16, s. 18-23)
110 (Prop. 1997/98: 16, s. 45-46)
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språket eller budskapet. Däremot har materialet bidragit med specifik information om hur 

mångfalden är fördelad i arbetslivet, vilka problem som finns och vilka åtgärder staten har 

vidtagit. Den demografiska förändringen diskuteras och tas som argument för att förbättra 

arbetsmöjligheter för människor med utländsk bakgrund. I materialet problematiseras 

avsaknaden av mångfalden i arbetslivet. Det framstår att regeringen anser att mångfalden som 

existerar i samhället är en resurs som ska tas tillvara på arbetsmarknaden för att gynna den 

ekonomiska tillväxten och välfärden.111 ”Att erkänna mångfalden i den svenska befolkningen 

är i grunden att erkänna alla människors lika värde.”112  Här framkommer det tydligt att 

regeringen strävar efter jämlikhet bland hela befolkningen oavsett nationell identitet.113

Regeringen utesluter historiska, kulturella och traditionella bakgrunder och ser enbart till 

individens rättigheter. ”Genom att våga erkänna att vi alla är lika olika ser vi vad som förenar 

oss och vi kommer närmare att utnyttja de resurser som finns i varje människa i vårt land.”114

Regeringen ser till att inte fokusera på etniska klassificeringar, istället riktar sig regeringen på

att ta vara på de olika identiteterna som finns i befolkningen. Regeringen belyser detta för att 

motverka utanförskap i arbetsmarknaden och öka jämlikheten bland medlemmarna i nationen, 

då människor med utländsk bakgrund har sämre förutsättningar och karriärmöjligheter, samt 

oftare arbetar i mindre kvalificerade yrken med sämre lön än svensk födda.115

Subjektpositionerna är samma som i de tidigare redovisade rapporterna:

”utrikes födda”, ”invandrare”, ”nyanlända invandrare”, ”minoriteter”, ”utomeuropeiska 

invandrare”, ”alla”, ”utrikes födda kvinnor”, ”utrikes födda män”, ”nyanställda med utländsk 

bakgrund”, ”personer med utländsk bakgrund”, ”flyktingar”, ”en person född utanför Europa” 

och ”utlandsfödda företagare”, ”andragenerationsinvandrare”, ”person med både svensk och 

utländsk bakgrund”, ”utländska medborgare”. 116

Subjektpositioner som de kontrasteras mot är: 

”inrikes födda”, ”svensk födda”, ”svenska födda kvinnor”, ”svenska födda män”, ”inrikes 

födda akademiker”, ”infödda”, ”majoritetsbefolkningen”, ”alla människor”.117 Dessa 

identifikationer återkommer i alla tre texter.

                                               
111 Granlund 2000:69, s. 12-86)
112 Granlund 2000:69, s. 19)
113 Smith (1991:9,10)
114 ”Ibid”
115 Granlund 2000:69, s. 48)
116 (Prop. 1997/98:16, s. 1-46; Skr. 2008/09: 24, s. 5-44; Granlund s. 13-130)
117 (Skr. 2008/09: 24, s. 5-20)
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Mästersignifikanter  

Det är pronomen som subjektet har attribuerats med. Dessa identifikationer skapar idéer och

föreställningar om subjektet, vilka har en inverkan på hur vi uppfattar samhället och andra 

människor. Genom diskursen konstrueras kollektiva och individuella identiteter vilka får 

betydelse när dessa ställs mot ett annat subjekt som de skiljer sig med. Beroende på hur den 

politiska diskursen framställs, kan dessa konstruerade representationer verka inkluderande 

eller exkluderande.

Mästersignifikanter som vi och dom förekommer inte. När man talar om mångkulturalismens 

representationer använder man subjektpositioner som nämndes tidigare, vilka kontrasteras 

med subjektpositionen inrikes födda. När man talar om mångkulturalism som fenomen 

använder man tydliga benämningar som ”integrationspolitiken” och ”mångfalden”.118 Man 

undviker alltså att skriva inkluderande eller exkluderande benämningar i de politiska texterna. 

Mästersignifikant som framställs tydligt är alla i ”lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” och ”…demokratiska värderingar 

och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för”.119

Myter 

Det fanns inga klara tecken på uttryck av myter i materialet. Texten var väldigt väl genomförd 

och undviker sådana framställningar av gruppindivider eller institutioner. Däremot skulle man 

kunna tänka sig att myter om mångkulturalism är på väg att bildas på två skilda vägar. Den 

ena kan läsas när mångkulturalismen beskrivs som något komplex och svårt att förenas med 

nationella värderingar. Den andra kan läsas när mångkulturalismen framställs som något 

nyttigt för samhället, där ömsesidig respekt och lika rättigheter främjas.

                                               
118 Skr. 2008/09: 9, 31, 33
119 Skr. 2008/09: 33
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5 Slutdiskussion
I den här delen kommer vi att redogöra svaret på frågeställningen och föra en slutlig 

diskussion om de relevanta punkterna i teorierna om mångkulturalism och nationell identitet. 

Uppsatsens syfte om hur mångkulturalism framställs i den svenska arbetsmarknadspolitiken 

har preciserat i följande fråga: Hur framställs de dominerande representationerna av 

mångkulturalism i den svenska arbetsmarknadspolitiken?

Efter undersökning av material kan man konstatera att innehållet i rapporterna uttrycker en 

deskriptiv mångkulturalism, eftersom individerna fördelas i olika kategorier grundade på 

etniskt ursprung, trossamfund eller vistelse i Sverige. Man kan också läsa i materialet att det 

finns vissa drag av normativ mångkulturalism, då en del av integrationspolitikens mål är att 

skapa ”en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund”120 Förutom en deskriptiv 

och normativ mångkulturalism, finns det även en strävan efter utjämning av sociala och 

ekonomiska skillnader mellan majoritetsbefolkningen och den mångkulturella befolkningen. 

Dessa påståenden finner man i både Regeringens proposition från 1997 och Regeringens 

skrivelse från 2008.

Representationer av olika etniska grupper är återkommande i den politiska diskursen. 

Regeringen framställer tydliga kategoriseringar av invandrargrupper då de problematiserar det 

existerande utanförskapet på arbetsmarknaden. De dominerande representationerna är 

”invandrare”, ”utrikesfödda”, ”inrikesfödda”, ”nyanlända invandrare”, ”utländskbakgrund”, 

”svenskbakgrund”, ”utomeuropeiska invandrare” och ”västeuropeiska invandrare”. Dessa 

representationer framställs på olika sätt i de politiska texterna beroende på vad regeringen vill 

belysa. Representationen ”invandrare” framkommer när regeringen t.ex. presenterar insatser 

och strategier som skall innefatta alla individer med ”utländskbakgrund”. Andra 

representationer så som ”nyanlända”, ”utomeuropeiska invandrare” och ”västeuropeiska 

invandrare”, framställs då det handlar om insatser som inte berör hela gruppen, men när man 

siktar på insatser riktade mot exempelvis nyanlända. 

Dessa kategoriseringar lyfter fram ett objektifierat sätt att studera grupper i samhället som 

sätter gränser mellan individer genom ”vi och dom” definitioner, vilka följaktligen skapar 

diskursiva uppfattningar om individer. Regeringen är även tydlig med att belysa att 

”invandrare” inte är en homogen grupp då deras förutsättningar i arbetsmarknaden är olika,
                                               
120 (Prop. 1997/98: 16, s. 1; Skr. 2008/09: 24, s. 5)
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beroende på utbildningsbakgrund, språkkunskaper i svenska, men även etnisk bakgrund. Det 

existerar alltså en skillnad inom gruppen ”invandrare” som framställs genom kategoriseringar 

och representationer som ”utomeuropeiska invandrare” och ”västeuropeiska invandrare”, men 

även genom benämningar ”inrikesfödd” och ”utrikesfödd”.

”Nyanlända invandrare” återkommer i de politiska texterna som en egen grupp, då det handlar 

om insatser och strategier som enbart berör dem.  Regeringen belyser att denna grupp har 

svårare att få jobb jämfört med en invandrare som har en längre vistelsetid i Sverige. Detta 

kan dock bero på att förutsättningarna ökar med vistelsetiden, då det finns möjlighet att 

utbilda sig och lära sig det svenska språket, vilket ökar möjligheterna för en anställning. 

Regeringen belyser även att det råder en skillnad mellan ”utomeuropeiska” och 

”västeuropeiska invandrare”, då sysselsättningsgraden är lägre bland ”utomeuropeiska 

invandrare” jämfört med västeuropeiska.

Representationerna som framställs i den politiska diskursen visar på att det existerar en 

skillnad på individers förutsättningar och möjligheter i arbetslivet. Här kan vi se spår av den 

icke västerländska modellen av nationell identitet, som Anthony Smith presenterar. Detta 

framkommer tydligt då representationerna är kategoriseringar av befolkningen som grundar 

sig på ursprungsland. Representationer av olika samhällsgrupper framställs i kontrast till 

andra samhällsgrupper på etniska grunder. Representationerna som framställs i rapporterna

visar en status markör. Då skillnad som råder mellan svensk födda och utlandsfödda i 

arbetsmarknaden uttrycks tydligt. Enligt Smith behöver en nation bl.a. gemensam kultur, 

historia, ideologi, tradition och värderingar för att förena befolkningen och få en 

sammanhållning. I den politiska diskursen kan vi dock se att Smiths idéer om 

sammanhållning inte är framträdande eftersom regeringen strävar efter en sammanhållning 

som bygger på hela befolkningens sammansättning oavsett kultur, tradition, etnisk 

tillhörighet, m.m. Regeringen presenterar olika insatser för att motverka att personer med 

utländskbakgrund hamnar utanför arbetsmarknaden. 

Den västerländska modellen av nationell identitet, enligt Anthony Smith definition, är också 

framträdande i den politiska diskursen. Staten framkommer som en viktig aktör för att främja 

politisk gemenskap för alla medlemmar i nationen, dvs. att hela befolkningen skall leva under 

gemensamma lagar och institutioner, i syfte att främja allas lika rättigheter, sammanhållning 

och gemensamma värdegrunder. Detta motsätter liberala kritiker som anser att 
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mångkulturalismen är ett ”hot mot individuella mänskliga rättigheter och liberala 

frihetsideal”.121  

En annan representation som kategoriseras är ungdomar, vilka i Prop. 1997/98: 16 identiferas 

med nodalpunkten ”ny underklass”.122 De som tillhör denna grupp är utlandsfödda ungdomar, 

vilken består av nästan lika många kvinnor som män. Det finns ca 50 000 inrikesfödda och 10 

000 utlands födda ”unga i utanförskap”. 123 I denna grupp finns det en markant problematik 

gällande utbildningsnivå och arbetsmöjligheter. 

Staten presenteras som en viktig och ansvarig aktör för demokratin och mänskliga rättigheter. 

Arbetsmarknaden beskrivs som en dynamisk och flexibel institution, som i samordning med 

integrations- och jämställdhetsdepartementet och andra myndigheter som kulturella 

föreningar och arbetsförmedlingen arbetar för en snabb etablering av nyanlända och 

invandrare som har varit länge i Sverige. Den svenska arbetsmarknaden efterfrågar den 

yrkeserfarenhet som många invandrare innehar. Integrationspolitiken vill säkerställa de 

offentliga insatserna så att de når ut till hela befolkningen oavsett etnisk bakgrund. 124

Regeringen belyser att det finns svårigheter för högutbildade invandrare att erhålla ett jobb 

som de är kvalificerade till. Regeringens insatser för att gynna integrationen i Sverige är 

övergripande. Samtidigt uttrycks en strävan efter att öka utbudet och efterfrågan på 

arbetskraft.125 Under de senaste åren har utvecklingen av den svenska arbetsmarknaden varit 

stark och sedan 2005 har sysselsättningen bland utrikes födda ökat kraftigt. Trots denna 

ökning råder det en markant skillnad av sysselsättning mellan inrikes födda och utrikes födda. 

Statistiska centralbyrån har gjort en arbetskraftsundersökning år 2007, bland män i åldrarna 

15 -74 år, vilket visade att det råder en skillnad av sysselsättningsrad mellan inrikes och 

utrikesfödda män och kvinnor.126 För att motverkan skillnaden införs strategier som skall 

reducera den rådande ojämlikheten inom sysselsättning, samt främja både den individuella 

ekonomin och samhällsekonomin.  Fokus ligger på att den arbetskraft som finns i Sverige tas 

tillvara på lika villkor. Integrationspolitikens strategier och insatser berör hela befolkningen 

och strävar efter god sammanhållning som gynnar samhällets värdegemenskap och 

gemenskapskänsla.

                                               
121 Roth (2006:97)
122 (Skr. 2008/09: 24, s. 43; Prop. 1997/98: 16 s. 13)
123 ”ibid” (2008/09: 24, s. 12, 13)
124 (Skr. 2008/09: 24, s. 59, 62)
125 (Skr. 2008/09: 24, s. 6, 8)
126 (Skr. 2008/09: 24, s. 9)
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När man jämför språket i de tre politiska texterna finner man mer likheter än skillnader i 

diskursen om mångkulturalism och hur den framställs i arbetsmarknadspolitiken. De 

skillnader som vi har kartlagt är att vissa representationer uttrycks olika i de politiska texterna, 

och att det finns en ändring i framställningen av det mångkulturella. I Regeringens 

proposition 1997/98: 16 återkommer oftast subjektpositionen ”invandrare”, medan i 

Regeringens skrivelse 2008/09: 24 är ”utrikesfödd” det mest använda benämningen. Däri kan 

man konstatera en klar skillnad i diskursen där i den mest aktuella rapporten visar man större 

medvetenhet om subjektspositioners betydelse och inverkan.

Vi kan även konstatera att regeringen uttrycker en deskriptiv mångkulturalism eftersom 

individerna fördelas i olika kategorier beroende på etniskt ursprung, trossamfund eller 

vistelsetid i Sverige. Det finns även vissa drag av normativ mångkulturalism då politiken 

strävar efter att utjämna sociala och ekonomiska skillnader mellan majoritetsbefolkningen och 

den mångkulturella befolkningen. Det framkommer tydligt att alla oavsett nationell identitet, 

dvs. språk, kulturell, historisk och traditionell bakgrund skall främjas i arbetsmarknaden. Här 

kan vi se spår av Smiths idéer om att det skall finnas jämlikhet bland medlemmarna i 

nationen. Han anser att den nationella identiteten skapas utifrån det politiska samarbetet där 

staten legitimerar medborgarens rättigheter som upprättas genom lagar och institutioner. Vi 

kan dock se att regeringen inte strävar efter att skapa en nationell identitet då befolkningen 

kategoriseras i olika grupper beroende på etnisk bakgrund, men det framstår dock en strävan 

efter sammanhållning som grundar sig på allas lika värde och mänskliga rättigheter oavsett 

etnisk bakgrund. Kymlickas idéer av mångkulturalism blir också framträdande då regeringen 

främjar samma rättigheter till alla medborgare. Han anser även att befolkningens olikheter 

gynnar nationen, vilket framkommer tydligt i den politiska diskursen då mångfald ses som en 

mänsklig resurs som skall tas tillvara för att gynna den samhällsekonomiska tillväxten och 

välfärden.

Det finns även en sammankoppling mellan mångkulturalism och socioekonomiska skillnader 

mellan samhällsgrupper, i synnerhet mellan ”inrikesfödda” och ”utrikesfödda”. Det handlar 

om individers olika intressen, förutsättningar och möjligheter. Regeringen belyser även olika 

hinder som försvårar invandrares inträde på arbetsmarknaden, så som bristande 

språkkunskaper och svårigheter för arbetsgivare att värdera utländsk yrkeserfarenhet och 

utbildning. Regeringen anser därför att validering av utbildning för utlandsfödda är väsentligt, 

då det bidrar till snabbare inträde på arbetsmarknaden. Regeringen belyser även att 
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valideringsmodeller skall anpassas till den enskilde individens kompetens och förutsättningar, 

vilket motsätter sig liberala tankar som är kritikiska mot mångkulturalism redovisade i 

teoridelen. 

Vidare ser vi inte någon särbehandling av grupper i den politiska diskursen. Validering av 

utbildning skall främja möjligheter och förutsättningar för ”utrikesfödda” och ”nyanlända”, 

för ett snabbare inträde i arbetsmarknaden.  För att öka chanserna till en anställning, satsar 

regeringen i komplettering av utbildning och framför allt i språkkunskaper i svenska. Detta 

görs i syfte att främja jämlikhet på arbetsmarknaden, inte i form av särbehandling. 

Slutligen görs en koppling till tidigare forskning genom att nämna författarnas bidrag till 

undersökningen om mångkulturalism i arbetsmarknadspolitiken. Stefan Eriksson talar om 

vikten att inkludera det outnyttjade arbetsutbudet som finns i landet, framför allt med tanke på 

den demografiska förändringen som kommer att ske. Han konstaterar att arbetslösheten är 

högre bland utrikesfödda än bland inrikesfödda, och påpekar att flera ekonomiska 

investeringar är inte lösningen. Istället bör man få en bredare kunskap om den aktuella 

arbetsmarknadssituationen för att åtgärda med rätta lösningar.127 Hans bidrag till vår 

undersökning överensstämmer helt med analysen. Författarna Charles Westin och Anders 

Johanson ger förslag på lösningar till utanförskapet. Westin nämner att grunden i ett 

multikulturellt samhälle kan vara ”universella normer och principer” och mänskliga 

rättigheter.128 Medan Anders Johanson påpekar att ”Opartiskhet bör vara normbildande för 

offentlig maktutövning och innebär konkret individuell likabehandling av jämbördiga 

medborgare.” Förutom opartiskhet talar Johansson om tolerans. ”Tolerans bör vara 

normbildande för de politiska aktörerna och innebär konkret självpåtagna restriktioner för 

sättet att argumentera och hantera politiska konflikter, att söka dialog med dem som utesluts 

och vara ödmjuk inför de egna idealens kontextbundenhet.”129 Deras forskning har bidragit 

som grund för undersökningen.

Studien av de tre politiska texterna ger oss en bild av hur mångkulturalismen framställs i 

politiken, men det talar inte om hur det ser ut i samhället. Däremot kan det ge oss en idé om

hur det kan vara i verkligheten eftersom språket påverkar våra föreställningar om människor 

och om samhällsprocesser. Genom språket får vi en idé om föreställningar som finns om 

                                               
127 Eriksson (2006: 141, 146)
128 Westin (2004: 215)
129 Johansson (2009: 26)
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mångkulturalismen och hur de bildas. På ett komparativt sätt kan man se, i de tre olika 

texterna, hur mångkulturalismen har utvecklats de sista åren, dvs. mellan 1997 och 2008. Vi 

kan konstatera att en utveckling i framställningen av mångkulturalismen har skett på ett 

positivt sätt, från en exkluderande syn till en inkluderande. Denna utveckling kan man 

exempelvis läsa genom uttrycket ”från invandrarpolitik till integrationspolitik”.130

5.1 Vidare forskning

I en vidare forskning kan det vara av vetenskaplig relevans att utföra en komparativ studie 

mellan Sverige och ett eller flera EU-länder som till exempel Frankrike och Nederländerna. 

Meningen med undersökningen kan då vara att jämföra olika länder genom att tillämpa en 

mest olika design metod, för att framställa samma typ av problem och se vilka lösningar de 

olika ländernas integrations politik föreslår. Ett framstående problem kan vara att jämföra 

arbetslösheten bland ungdomar och se hur mycket andel infödda och utlandsfödda finns i 

dessa länder, samt undersöka anledningen bakom den höga arbetslösheten bland utlandsfödda 

i de valda länderna. Enligt en studie genomförd av Per Skedinger från Institutet för 

Näringslivsforskning i En exkluderande arbetsmarknad, låg arbetslösheten bland ungdomar 

mellan 15 och 24 år i Sverige på 18, 9 procent under år 2007. Det kan vara intressant att 

jämföra vilka lösningar används för samma problematik i olika länder.

                                               
130 (Prop. 1997/98: 16, s. 15)
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