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ABSTRACT (Karlsson, Susanna (2018), “Sweden and Canada in transformation? - A 

qualitative analysis about governmental rhetoric focused on multiculturalism and civic 

integration.) Integration stole the spotlight and became the focus of political discussions after 

some intense years of increased immigration. Rising fears about failed socio-economic and 

socio-political integration caused many states to make changes in their integration policy's. 

However, the content varies considerably between countries and do not always reflect the state 

of the political discourse. Therefore, this study analyses political statements using ideal types to 

find out whether two specific integration concepts, multiculturalism and civic integration, that 

has gotten much attention in both academic and political circles, can be found to have changed in 

Sweden's and Canada's political discourse. It seeks to describe specifically if the political 

discourse on the highest level focused on civic integration and multiculturalism, has changed due 

to increased immigration and in face of new challenges between 2011-2017. The result implies 

that Canada's political discourse 2011 reflected multiculturalism and then fluctuated between the 

years investigated but turned back to being more coloured by multiculturalism. The same 

fluctuating pattern is found in results for Sweden's political discourse, but the country's discourse 

stronger reflected civic integration both 2011 and 2017.   
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1. Inledning 

Under den första delen av det tjugoförsta seklet har världen skådat den svåraste humanitära 

flyktingkrisen sedan andra världskriget, då rekordmånga har tvingats till flykt från sina hem. 

Intensifierad globalisering har under samma tidsperiod påverkat migrationsmönster och gjort att 

fler människor, både temporärt och mer permanent, valt att bosätta sig utanför sitt hemland 

(OECD 2017:7). FN rapporterade att det årliga antalet migranter i genomsnitt var dubbelt så högt 

mellan 2005-2017 som det hade varit 1990-2005, och konstaterade att antalet migranter i världen 

år 2017 hade uppgått till hela 258 miljoner (FN 2017:1). Diskussioner om invandring och 

integration har i samband med denna utveckling fått mycket utrymme i politisk debatt. 

Majoriteten av de diskussioner som förts, både i den akademiska världen och i den allmänna 

politiska debatten, har fokuserat på integrationsproblem och hur etnisk pluralism medför nya 

utmaningar för nationalstaten (Wright & Bloemraad 2012:77). Kritiska röster har primärt 

uppmärksammat problem som ökad politisk radikalisering, hög arbetslöshet bland invandrare, 

ökad belastning på välfärdssystemet och hot mot nationell samhörighet (Wright & Bloemraad 

2012:77-80; Joppke 2007a:5-16; Bloeemrad, Korteweg & Yurdakul 2008:154-155).  

 

I många länder har retoriken hårdnat då politiker mer frekvent framställt invandrare som orsaken 

till dessa utmaningar och problem. Samtidigt har främlingsfientliga partier fått ökad stöd i många 

länder och xenofobi blivit vanligare (Wright & Bloemraad 2012:77-78). Denna utveckling i 

relation till att många forskare argumenterar för att politiska makthavare formar allmän opinion, 

samt för att Baum och Potter (2008) specifikt argumenterar för att politiska makthavare formar 

den allmänna opinionen genom media, gör det högst relevant att identifiera förändringar i länders 

politisk diskurs (Baum & Potter 2008:39-50; Steenbergen, Edwards & De Vries 2007:13). 

Argumentet får stöd i forskning då Bloemraad med forskarkollegor (2008) efterlyser studier 

fokuserade på politiska diskurser och primärt eftersöker studier om politisk diskurs gällande 

mångkulturalism. Det anses högst relevant för att stater är minst lika mycket kulturella och 

sociala institutioner som politiska och juridiska, och stater gjort många drastiska förändringar i 

takt med att invandring ökat (Bloemraad, Korteweg & Yurdakul 2008:155).  

 

Det finns därmed ett behov av att se djupare på hur det uppfattas lämpligt att integrera invandrare 

och på om dessa tankar omformats. Frågor om hur invandring påverkat politiska beslutsfattares 
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inställning till etnisk pluralism, hur invandrare ska integreras och på vilka villkor, blir 

intressanta. Vilka krav ska ställas på dem? Utgör deras kultur, språk och traditioner hot mot 

landet de förväntas integreras i? Framställs deras olikheter som problem eller finns det utrymme 

för kulturell diversitet? Beskylls hög arbetslöshet bland invandrare på misslyckad 

socioekonomisk integrering? Är språkkunskap en förutsättning för framgångsrik integration?  

 

Två koncept, mångkulturalism och civic integration, har inspirerat och väglett staters utformande 

av integrationsmodeller de senaste 30 åren. Forskare identifierade redan under tidigt 2000-tal att 

mångkulturalism fått minskad support och inom forskningsfältet konstaterade många att ett skifte 

skett till mer assimilerande diskurser (Wright & Bloemraad 2012:77). Politiker och forskare har 

frågat sig under vilka förutsättningar invandrare framgångsrikt ska kunna integreras i samhället. 

Ett civic integration-tänk introducerades 1997 och har över tid presenterats av fler och fler som 

lösningen på de utmaningar invandring argumenterats medfört. Europeiska Unionen har öppet 

uttryckt behovet av att förändra integrationspolitik i en riktning mot civic integration och hävdat 

att mångkulturalism misslyckats, och viktiga politiker som Tysklands förbundskansler Angela 

Merkel har starkt instämt i frågan (Borevi 2014:715; Wright & Bloemraad 2012:77). 

Nederländerna är ett tydligt exempel på en stat som följt denna utveckling, då nationen sedan 

1997 beskyllt invandrare för varierade problem som uppstått i samhället, och i samband med det 

skiftat från att vara starka förespråkare av mångkulturalism, till att över tid implementera 

integreringspolicys extremt färgade av civic integration (Joppke 2007a:19). Detta radikala skifte 

har inte bara visat sig i policy, utan även i politisk diskurs (Joppke 2007a:5; Joppke 2004:247-

250). Att likt Nederländerna använda invandrare- och mer specifikt mångkulturalism som 

politisk slagpåse, har enligt Bloemraad och Wright (2012) blivit kliché bland politiker (Wright & 

Bloemraad 2012:77-78). Trots det och den stora uppmärksamhet koncepten fått i relation till 

integration bland politiker och av stora organisationer som EU, finns ytterst få studier som 

fokuserar på förändringar i politisk diskurs gällande mångkulturalism och civic integration. Det 

behövs av den anledningen flera studier som denna, vilken systematiskt undersöker frågan och 

klargör om signifikanta förändringar skett i flera stater som bör uppmärksammas.    
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sverige och Kanadas politiker på den högsta nivån 

agerat för att möta de utmaningar som ökad invandring kan tänkas medföra, genom att förändra 

den politiska diskursen gällande mångkulturalism och civic integration under tidsperioden 2011-

2017. I stort ämnar studien åt att besvara om en svängning skett i politisk diskurs.  

 

Tre mindre frågor har formulerats som syftar till att vägleda arbetet och besvara den 

övergripande forskningsfrågan, vilken formulerats enligt följande:    

 

•  Har den politiska diskursen gällande mångkulturalism och civic integration förändrats i 

Kanada och Sverige under tidsperioden 2011-2017?   

 

- Hur såg den politiska diskursen gällande mångkulturalism och civic integration ut i 

respektive land år 2011? 

- Hur såg den politiska diskursen i länderna gällande mångkulturalism och civic 

integration ut mellan åren 2012-2016? 

- Hur såg den politiska diskursen gällande mångkulturalism och civic integration ut i 

respektive land år 2017? 

 

1.2. Fall 

Sverige och Kanada är båda två högutvecklade länder med starka välfärdssystem och en historia 

av att främja mångkulturalism. De har valts ut för att de uppmärksammats specifikt för att i 

större utsträckning än andra länder tolerera kulturella olikheter, ta emot mycket invandrare och 

framgångsrikt integrera dem i samhällets olika delar (Bloemraad 2006:674; Kymlicka 2010:263–

264). Det har stöd i forskning och klargörs i index som syftar till att mäta integration och 

mångkulturalism med policy som underlag, där båda har fått höga poäng (MIPEX 2015a; 

MIPEX 2015b; Queens University 2016b).  

 

Urvalet av fall motiveras vidare av att Kymlicka och Banting (2013) i sina studier påpekat att 

resultatet av studier som analyserat policy, och resultatet i studier som fokuserat på politisk 

diskurs, lett fram till olika slutsatser om länders inställning till integration och mångkulturalism. 
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En studie med syfte att närmare undersöka politisk diskurs i Sverige och Kanada blir därför 

intressant, för att se om samma positiva bild av integration och inställning till mångkulturalism 

reflekteras i analys av politiska uttalanden som i analys av policy (Kymlicka & Banting 

2013:592). Om en politisk diskurs inte reflekterar existerande policys har den oavsett huruvida 

den primärt är strategisk, funktionell eller symbolisk, inverkan på hur integrering och 

invandraring uppfattas och behandlas (Goodman 2010:768).  

 

Att särskilt fokus riktas mot förändringar grundar sig i att trender tyder på att civic integration 

förekommit allt mer frekvent i stater för att hantera problem kopplade till invandring och 

integration. Under en tid då både Sverige och Kanada utmanats av ett högt tryck nyanlända, finns 

orsak att misstänka att ländernas politiska diskurs gällande integration kan ha starkare prägel av 

civic integration. Vidare påpekar Goodman (2010) att fler och mer hastigt implementerade inslag 

av civic integration diskuterats vara relaterade till incidenter. Drastiska förändringar har gjorts i 

efterskalv av event som terrorattacker och medfört att större krav ställts på invandrare. Baserat 

på Goodmans iakttagelse, samt Bloemraad och Wrights konstaterande om att invandrare allt mer 

frekvent använts som politisk slagpåse, skulle det kunna ha koppling till resultat i analys av 

politisk diskurs (Goodman 2010:768; Wright & Bloemraad 2012:77-78). 

 

1.2.1. Sverige 

Sverige är ett av de länder som under längst tid förespråkat mångkulturalism och är i EU den 

nation som i förhållande till sin population tagit emot flest asylsökande, vilket utgjort en stor del 

av nationens invandrare under 2000-talet (Kymlicka 2010:263). Enligt internationell litteratur 

har den svenska integrationspolicyn en mångkulturell karaktär och Sverige har uppmärksammats 

specifikt för att ha gått längre än övriga EU-länder i sina försök att skydda och stötta invandrares 

kultur och livsval (Borevi 2014:709; Joppke 2007a:4). En signifikant förklaringsfaktor är den 

nationella synen på jämlikhet som under de senaste 30 åren fungerat som ett riktmärke för 

landets politik (Spång 2007:117-121). Jämlikhet stod i centrum för debatt på 1990-talet och 

sedan dess har viljan att behandla alla människor lika, med samma rättigheter och skyldigheter, 

präglat nationens integrationsmodeller och motiverat support för kulturell pluralism (Spång 

2007:103-104). För att kunna garantera samtliga om lika förmåner kom invandringspolicy att 

karaktäriseras av åtgärder ämnade åt att främja universell jämlikhet. Välfärdsstatsmodellens 
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generositet, vilken bygger på ekonomisk omfördelning och omfattande välfärdstjänster, 

möjliggjorde att framgångsrikt föra en sådan politik (Borevi 2014:710-711). Att Sverige skiljt sig 

från andra EU-länder kan därför förklaras av den nationella viljan att fostra tillhörighet i 

samhället och garantera en duglig levnadsstandard för alla, vilket diskursen gällande kulturell 

pluralism och jämlikhet återspeglar (Spång 2007:121; Borevi 2014:711). Nationen har även 

sedan 2001 tillåtit invandrare att ha dubbla medborgarskap, vilket många stater ställt sig kritiska 

till då det argumenterats försvåra invandrares integrering i sitt nya samhälle. Det har lyfts fram 

som positivt ur ett sociopolitiskt perspektiv i 'folkhemmet', då det ansetts främja jämlikhet och 

invandrare försetts med rätten till dubbla medborgarskap för att kunna delta i både 

ursprungslandets och Sveriges politiska sfär (Bloemraad, Korteweg & Yurdakul 2008:168).  

 

I samband med flyktingkrisen fick Sverige uppmärksamhet för att de uppvisade stor generositet 

och omtanke, men krisen fick även tydliga politiska konsekvenser. Ett högerextremt parti växte 

fram starkare och vissa forskare har talat för att ett skifte från mångkulturalism mot mer 

assimilerande diskurser gällande integration banade väg för det högerextrema partiet. Vidare 

började det generellt i Europa att talas i hårdare tonfall om invandraring och allt fler gjorde 

distinktioner mellan "insiders" och "outsiders" (Goodman 2016:817-818; Wright & Bloemraad 

2012:77). 

 

1.2.2. Kanada  

 Kanada benämns inom akademisk litteratur som ett “classic country of immigration” 

(Bloemraad 2006:674). Den kanadensiska traditionen av att erkänna och inkludera 

minoritetskulturer har länge präglat politik som förts, och framförallt synliggjorts i 

policydebatter (Bloemraad, Korteweg & Yurdakul 2008:161). Den nationella identiteten beskrivs 

konstruerad för att hylla Kanadas kulturella komplexitet och därmed främja mångkulturalism. 

Staten demonstrerade det när de tog bort historiska symboler från britterna och fransmännen på 

flaggan för att de ansågs utgöra kulturella barriärer (Kymlicka & Banting 2013:588). Ett 

officiellt starkt stöd för mångkulturalism framkommer tydligt i tre utvalda delar av regeringens 

"Act on Multiculturalism", där de deklarerar:  

 

.."the Government of Canada recognizes the diversity of Canadians as regards race, national or 
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ethnic origin, colour and religion as a fundamental characteristic of Canadian society and is 

committed to a policy of multiculturalism designed to preserve and enhance the multicultural 

heritage of Canadians while working to achieve the equality of all Canadians in the economic, 

social, cultural and political life of Canada" .. 

 

.."It is hereby declared to be the policy of the Government of Canada to recognize and promote 

the understanding that multiculturalism reflects the cultural and racial diversity of Canadian 

society and acknnowledges the freedom of all members of Canadian society to preserve, enhance 

and share their cultural heritage"..  

 

.."It is further declared to be the policy of the Government of Canada that all federal institutions 

shall promote policies, programs and practices that enhances the understanding of and respect for 

the diversity of the members of Canadian society" (Government of Canada 2014). 

 

Detta starkt uttalade stöd för mångkulturalism är kontroversiellt kopplat till viss politik som 

bedrivits i landet under de senaste åren. Bloemraad och Wright (2012) uppmärksammar i en 

chockartad ton att även Kanada, som länge visat stark motståndskraft när mångkulturalism 

kritiserats, på senare år visat minskat intresse för att stödja invandrares kulturella rättigheter. 

Specifikt har invandrares förslag om att få tillämpa sharia lag under skiljeförfarande och få rätt 

att bära niqab i möte med statliga tjänstemän tagits emot negativt och placerat nya diskussioner 

om mångkulturalism på agendan (Wright & Bloemraad 2012:77). Då dessa kontroversiella inslag 

identifierats under samma tidsperiod som civic integration fått ökad spridning är frågan om det är 

en indikation på vilket resultat denna studie kommer resultera i, och Kanada mera kritiskt 

förhåller sig till mångkulturalism, alternativt om det i ett bredare perspektiv är isolerade 

händelser som inte reflekterar politisk diskurs.   

 

1.3. Avgränsningar 

Valet att avgränsa studien till att undersöka stater och inte flera relevanta aktörer i en tid då 

globalisering sammankopplat individer, företag, organisationer och stater, motiveras av att stater 

fortfarande är den aktör som främst innehar makt att påverka invandrares livssituation. 

Argumentet har stöd i Bloemraads (2006) studie där hon redogör för globaliserings påverkan på 
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stater och drar slutsatsen att nationalstater i en globaliserad värld påverkas av transnationella 

krafter, men fortsätter vara den mest relevanta aktören för studier om migration och integration 

(Bloemraad 2006:685).  

 

Tidsramen har avgränsats till att undersöka utvecklingen under åren 2011-2017, motiverat av att 

invandring under dessa år ökat drastiskt och debatten allt starkare präglats av frågor kopplade till 

invandring och integration. Valet att avgränsa materialet till att enbart undersöka politiska 

uttalanden har gjorts då tid och resurser inte finns för att inkludera analys av diverse material 

från medier. Vilken bild svensk och kanadensisk media förmedlar av mångkulturalism och civic 

integration, samt hur ’framing effects’ av politsk rapportering påverkar allmän opinion, lämnas åt 

framtida studier att besvara. 

 

Termerna "migrant", ”invandrare” och "immigrant" används i denna studie trots att de är 

otydliga gällande vilken typ av invandring det är fråga om, motiverat av att det inom 

forskningsfältet är de termer som främst används (Bloemraad, Korteweg & Yurdakul 2008:155). 

Vidare är det för att besvara forskningsfrågan irrelevant att skilja på olika typer av invandring, 

vilket innebär att det inte finns behov av ett sådant tydliggörande.  

 

Undersökningen avgränsas i sin helhet till att fokusera enbart på koncepten i relation till 

invandring, vilket innebär att flera empiriska diskussioner som aktivt diskuteras inom fälten för 

mångkulturalism och civic integration ligger utanför ramen för denna studie. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen inleds med ett metodkapitel där material, urvalsstrategi, tillvägagångssätt och 

analysmetod presenteras. Kapitlet avrundas med en metoddiskussion gällande studiens 

tillförlitlighet och räckvidd. Därefter presenteras teoretiska perspektiv, vilka grundas på tidigare 

forskning och akademisk litteratur. De två teoretiska perspektiv som presenteras och utgör det 

analytiska ramverket är civic integration och mångkulturalism. I avsnittet presenteras även index 

och idealtyper konstrueras. Därefter specificeras indikatorer som syftar till att förbättra 

användning av idealtyper som analysverktyg. I samband med det förklaras mer ingående hur 

analysen går till. Det följs åt av att resultatet från analysen presenteras. Ländernas analysresultat 



11 

 

redovisas i tabeller med tillhörande textavsnitt var för sig, både för att det är praktiskt, samt för 

att göra studien mer systematisk och därmed enkel för läsaren att följa. Studien avslutas med att 

slutsatser dras och forskningsfrågorna besvaras, vilket följs åt av en avslutande diskussion. 

 

2. Metod 

2.1. Material 

För att forskningsfrågan är formulerad för att beskriva om en förändring skett kräver studien att 

material från startpunkten 2011, samt åren 2012-2016, vilka eventuellt kan förtydliga och 

förenkla att identifiera en eventuell förändring, och till sist slutpunkten 2017, undersöks i analys. 

Syftet förklarar att politiska makthavare på den högsta nivån undersöks för att de i och med 

utmaningar från ökad invandring kan tänkas ha förändrat den politiska retoriken gällande 

mångkulturalism och civic integration, vilket leder till att materialet nödvändigtvis behöver bestå 

av politiska uttalanden från regeringschefer och ministrar, vilka behandlar invandring och 

integration. Det material som används för att analysera Kanada är hämtat direkt från regeringens 

hemsida, regeringens webbarkiv, från den före detta premiärministerns arkiverade webbsida, 

samt den nuvarande premiärministerns officiella hemsida. Material för analys av Sverige har 

hämtats från Socialdemokraternas officiella hemsida, regeringskansliets hemsida och riksdagens 

hemsida, vilket bidrar till att stärka studiens reliabilitet.  

 

Sverige har under den valda tidsperioden 2011-2017 haft val och 2014 tillsatt Stefan Löfven från 

partiet Socialdemokraterna på posten som statsminister, efter att partiet Moderaterna, med 

Fredrik Reinfeldt som statsminister, styrt regeringsarbetet till 2014. Kanada har precis som 

Sverige bytt regeringschef under den valda tidsperioden. Från studiens startpunkt till och med 

2015 var Stephen Harper, i spetsen av det Konservativa partiet, landets premiärminister. Från 

2015 har ett skifte skett även i Kanada och det Liberala partiets Justin Trudeau, har sedan dess 

suttit på positionen som premiärminister. Om materialet indikerar att förändring skett i politisk 

diskurs kan därför även de olika ideologierna partierna i regeringsställning har, vara en faktor 

som påverkat utfallet. Positivt för studien är att de båda länderna påverkas av denna faktor, vilket 

bidrar till att materialen som ligger till grund för analysen har stora likheter.  

 

2.1.2. Urvalsstrategi 
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Uttalanden av Sveriges statsminister och av denne utvalda statsråd, vilka leder olika 

departement, har stått i fokus när material för att analysera Sverige valts ut. För att analysen av 

de båda länderna ska stå på samma grund har uttalanden av Kanadas premiärminister och de 

ministrar som av denna person valts in i regeringskabinettet varit fokus för att finna material för 

analys av Kanada. Denna urvalsstrategi förväntas leda till att en rättvis och tillförlitlig bild av 

rådande diskurs förmedlas vid de olika tidpunkterna som undersöks i analysavsnittet, då dessa 

politiker innehar den primära makten att forma ländernas politik och därmed även uttala sig om 

den. De svenska statsråden som leder departementen benämns som ministrar och chefer för de 

departement i fråga de arbetar inom, likt medlemmarna av Kanadas regeringskabinett, vilka som 

ovan nämnt benämns som ministrar.  

 

Av praktiska skäl har sökande av material primärt fokuserat på uttalanden kopplade till 

invandring och integration av personer som suttit/sitter på ovannämnda positioner. Specifikt har 

uttalanden som behandlar mångkulturalism och civic integration valts ut, trots att det sällan 

uttryckligen talats om de två koncepten. Då det analytiska ramverket är uppbyggt för att med 

hjälp av indikatorer kunna identifiera vilken idealtyp uttalandena bäst representerar har en 

relativt stor mängd material analyserats. Det motiveras nödvändigt för att studien ska resultera i 

tillförlitliga slutsatser vilka ger en rättvis bild av hur politisk diskurs ser ut i verkligheten. För att 

kunna ge en tydlig bild av diskursen vid startpunkt och slutpunkt i respektive land analyseras 3 

uttalanden från 2011 och 3 uttalanden från 2017. Från åren som undersöks däremellan, 2012-

2016, analyseras 1-2 uttalanden från varje år. Åren mellan start- och slutpunkt bidrar till att ge en 

helhetsuppfattning om utvecklingen och möjliggör att identifiera svängningar i diskurs.  

 

Möjligheten att inkludera politiska uttalanden av andra partiledare för att bredda studien och 

fånga kontroversiella inslag i samhällsdebatten valdes bort med anledning av att studien då blivit 

för tidskrävande och omfattande. Det hade krävts att material från många olika partiledare 

behandlats i analysavsnittet för att resultera i en rättvis bild, då vissa partier har väldigt starka 

åsikter kopplat till invandring och integration, vilka hade kunnat skapa en illusion av en diskurs 

som inte speglar verkligheten. Vidare hade det blivit svårt att jämföra andra partipolitikers 

uttalanden med statsministerns och hens ministrar då dessa tenderar att skilja sig åt och ge 

väldigt olika bilder av politisk diskurs. Studien fokuserar därför på de personer som sitter på den 
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högsta politiska nivån, vilka presenterats ovan, för att i analys kunna ge en jämförbar och 

representativ bild av ländernas politiska diskurser. Detta fokus blir också mer relevant för att det 

bidrar till forskningsfältet genom att beskriva den politiska diskursen hos de personer som även 

har stort inflytande över lagstiftning och policyskapande, vilket studier inom fältet ofta 

undersöker och mäter. Vidare motiverar Kymlicka och Bantings (2013) konstaterande om att 

forskning som undersöker policy och politisk diskurs ofta finner olika resultat, tillsammans med 

vetskapen om att regeringar för att öka sin popularitet, ibland uttalar sig på ett sätt och sedan 

stiftar motsägande policys för att vinna poäng hos väljarna, varför regeringschefen och dennas 

ministrar valts ut (Kymlicka & Banting 2013:592; Chilton & Schäffner 2002:221-231). Den 

positiva bild som framhävs av länderna när policy undersöks behöver därför inte stämma överens 

med resultatet av den politiska diskurs undersökningen finner. Sammantaget ökar valet studiens 

relevans och gör den intressant för flera parter då den bidrar med insikter forskare bör ha nytta av 

i framtida och fördjupade studier.  

 

2.2. Tillvägagångssätt och analysmetoder 

I teoriavsnittet presenteras två teoretiska perspektiv som står emot varandra och lyfts fram som 

motpoler i forskning på området. Dessa teoretiska perspektiv är mångkulturalism och civic 

integration. För att öka kvantitativa inslag i studien, vilket anses positivt för att studien ska bli så 

vetenskaplig och tillförlitlig som möjligt, redogörs även för två index vilka syftar till att mäta 

förekomst av civic integration och mångkulturalism i policy. Det konstrueras sedan i 

teoriavsnittet idealtyper för mångkulturalism och civic integration med stöd av teori och index, 

vilka ska användas för att under analys kunna identifiera vilken diskurs som präglar ett uttalande. 

Dessa idealtyper är uppbyggda för att bidra med en så heltäckande och representativ bild som 

möjligt av koncepten i relation till invandring och integration. Dessa idealtyper har 

komplimenterats med indikatorer, vilka konkretiserar deras innehåll och vägleder analysen av 

materialet. De höjer studiens kvalité genom att fungera som ett verktyg vilket möjliggör att 

tydligare redogöra för vad som eftersöks i materialet och därmed möjliggöra för läsaren att direkt 

se vad som lett ett tal till att kategoriseras till mångkulturalism eller civic integration. Då 

indikatorerna utformats som frågor specifikt riktade för att bryta ned idealtyperna i analys, bidrar 

dem till att materialet mer systematiskt kunnat behandlats. Positivt är att dessa indikatorer bidrar 

till att tala om vad studien letar efter att finna och att teoriavsnittet som resulterar i konstruktion 
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av idealtyperna visar hur studien är uppbyggd för att kunna göra det. Det finns andra sätt att 

hantera tolkningskritik mot idealtyper som forskare inom statskunskap lyft fram, men att 

formulera indikatorer har ansetts bäst lämpat då det är praktiskt för studier som likt denna 

genomförs på relativt kort begränsad tid, men behov finns av att göra studien mer systematisk 

och transparent.   

 

I kapitel 4 presenteras resultatet av analysen i tabellform för att göra det enkelt och tydligt för 

läsaren, då syftet med tabellerna är att möjliggöra för läsaren att bilda sig en övergripande 

uppfattning om vad studien funnit för resultat. Tabellerna är primärt avsedda att bidra till att 

studien ska uppfattas som mer systematiskt utformad och bidra med ett analytiskt lyft. De 

sammanfattande tabellerna redogör för respektive lands politiska diskurs 2011, för 2012-2016, 

och till sist för 2017, samt framgår datum för uttalande och politiker. Ett kort textavsnitt 

presenteras även i koppling till tabellerna för att guida läsaren ytterligare. För att måla upp en 

tydlig bild av hur analysen som lett fram till resultatet gått till redogörs utöver nästkommande 

stycke, i kapitlet innan resultatet presenteras, mer ingående om indikatorerna vilka stödjer 

analysen och möjliggör att kategorisera uttalandena efter idealtyperna.  

 

Mer detaljerat har analys av uttalanden gått till så att jag vid upprepade tillfällen granskat varje 

uttalande. Först har jag kollat på ett uttalande och försökt bilda mig en övergripande uppfattning 

om vad innehållet representerar. Sedan har det lagts åt sidan en stund, för att sedan granskas på 

nytt. Det var för att jag med fräscha ögon skulle påbörja bedömningen och säkerställa att 

kategoriseringen blev korrekt. Jag bedömde sedan vilken idealtyp respektive indikator starkast 

reflekterade och skulle kategoriseras till. Efter att jag hade slutfört samtliga analyser och 

kategoriserat uttalanden till idealtyperna med hjälp av indikatorerna gick jag igenom dem en 

sista gång. Det jag sökte att se var att bedömningen var konsekvent och inga misstolkningar eller 

slarvfel gjorts. Den slutgiltiga bedömningen analysen resulterade i redovisade jag sedan i 

resultattabellerna som återfinns i kapitel 4. Detta sätt att arbeta har bidragit till att mina egna 

förväntningar inte färgat resultatet och därmed höjt studiens reliabilitet.  

 

2.3. Tillförlitlighet och räckvidd 

I denna studie valdes endast två fall ut då målet var att uppnå hög komplexitet genom att 
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genomföra en djupare analys fokuserad på Kanada och Sverige. Den negativa aspekten av att 

fokusera på ett så begränsat antal fall är att studien inte leder till ett resultat med stor 

generaliserbarhet, då dess räckvidd blir begränsad (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012:159). Studien anses trots det bidra med signifikanta insikter och inspiration till 

forskningsfältet. Hela studien är planerad för att nå så hög validitet och reliabilitet som möjligt 

och mer konkret presenteras nedan vilka utmaningar studien stött på och hur de bemötts. Vissa 

moment behandlas dock i samband med att de presenteras och kommer därför inte upprepat 

diskuteras i detta avsnitt.  

 

För att höja studiens reliabilitet och validitet har en viktig del av arbetet varit att tydliggöra 

termers innebörd och klargöra vilka avgränsningar som gjorts. Arbetet med avgränsningar har 

bidragit med förståelse för att studiens mål är att nå hög komplexitet, vilket framgått vid 

specifikationer av vad som avsetts att undersökas och vad framtida studier får komplettera med. 

För att minimera risken för att studiens reliabilitet brister i urvalsprocessen har material för 

analys hämtats direkt från primärkällor. Primärkällorna har bidragit till att skapa förtroende för 

de slutsatser som dragits om huruvida en förändring skett eller inte. Det har varit viktigt för att 

studien vid användning av material som förvrängts av media eller andra intressenter hade riskerat 

att resultera i en felaktig bild av politisk diskurs (Halperin & Health 2012:329).  

 

Studiens analys bygger på idealtyper vilket medför risken för att en subjektiv bedömning kunnat 

påverka hur instrumentet konstruerats (Bergström & Boréus 2012:168). Detta då idealtyper 

erbjuder mycket frihet, vilket uppfattas som positivt för att finna verktyg som möjliggör att möta 

studiens syfte, men samtidigt kan vara negativt i frågor om validitet, då mycket utrymme i och 

med valt analysverktyg lämnas för tolkning och därför kan uppfattas på väldigt olika sätt 

(Bergström & Boréus 2012:150-156). För att undvika validitetskritik har det analytiska verktyget 

byggts systematiskt och fokus har varit att förtydliga hur idealtyper används för att öka 

transparensen. Indikatorerna har bidragit positivt i detta arbete och ökat studiens validitet genom 

att stärka idealtypernas tillförlitlighet. De har förenklat för läsaren att förstå hur kategoriseringen 

av uttalanden till en viss idealtyp skulle gå till och gjort studien mer transparent. Valet att 

använda idealtyper ansågs bäst lämpat för denna studie då idealtyper möjliggör att besvara den 

övergripande forskningsfrågan via analysverktygets förmåga att fånga och identifiera 
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förändringar (Bergström & Boréus 2012:151). Det ansågs högst relevant då det huvudsakliga 

syftet med uppsatsen var att besvara om en förändring skett. Samtidigt finns heller inte en mall 

utformad för hur idealtyper ska arbetas fram, vilket innebär att så länge studien är systematisk 

och transparent, så bör inte dess reliabilitet ifrågasättas (Bergström & Boréus 2012:172).  

 

3. Teoretisk analysram  

Idé- och ideologianalyser är praktiska och användbara i studier som ämnar åt att beskriva vilka 

idéer som omfattas av politiker. Det är att föredra före diskursanalyser vid analys av politisk 

diskurs, då relationer mellan aktörer - i detta fall politiska makthavare på högsta nivå, och idéer - 

i detta fall mångkulturalism och civic integration, med fördel undersöks med hjälp av idealtyper. 

Positivt med användning av idealtyper för denna uppsats syfte är att det finns utrymme för mig 

som forskare att konstruera ett analysinstrument vilket lämpar sig för forskningsfrågan. Alla 

forskare som använder sig av idealtyper arbetar enligt en trestegsprocess, denna process kommer 

styra hur nästkommande avsnitt utformas där idealtyper ska konstrueras och materialet 

undersökas. Processen ser ut enligt följande: först definierar jag vilka drag i mångkulturalism och 

civic integration som idealtyperna ska ämna åt att ta fasta på. Sedan konstruerar jag idealtypen 

och efter det når jag slutet av processen där de utvalda politiska uttalanden som valts ut ska 

analyseras (Bergström & Boréus 2012:172-173).  

Teoriavsnittet kommer för att följa denna process först fokusera på de två teoretiska ingångarna, 

civic integration och mångkulturalism, vilka ligger till grund för det analytiska ramverket, samt 

redogöra för två index som skapats för att mäta förekomsten av dessa två koncept i staters 

integrationspolicys. Kapitlet avslutas med att idealtyper konkretiseras och indikatorer 

presenteras. Det förklaras i samband med det ytterligare hur de är tänkta att användas i analys 

och leda fram till ett tillförlitligt resultat. 

 

3.1. Teoretiska perspektiv   

Kymlicka och Banting (2013) diskuterar i sin forskning den spänning mellan mångkulturalism 

och civic integration som kommit att prägla studier inom forskningsfältet. Civic integration har 

lyfts fram som en motpart till mångkulturalism och på en djupare nivå har 

integrationsmodellerna betraktas som oförenliga då de följer en motsatt logik (Kymlicka & 

Banting 2013:578; Borevi 2014:717-718). Utvecklingen i flera stater tyder på att ett skifte skett 
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när länder gått från att forma integrationspolitik enligt en mångkulturell modell, till att 

implementera civic integration. Diskussioner om ett skifte är spridd bland akademiker, och flera 

forskare har gett stöd för att ett skifte sker och har skett, dock i flera fall mer nyanserat (Wright 

& Bloemraad 2012:87-88).  

 

Denna teoretiska konflikt mellan civic integration och mångkulturalism gör att studien är i behov 

av mer djupgående beskrivningar av koncepten. Det för att tydliggöra vilka drag idealtyperna ska 

söka att ta fasta på, för att kunna identifiera och besvara om en förändring i politisk diskurs skett. 

I debatter om integration har det blivit tydligt att begreppen uppfattas på olika sätt. Det behövs 

på grund av sådana differenser, med stöd i forskning, klargöras vilken innebörd begreppen har i 

denna uppsats. Kymlicka och Banting (2013) har i sin forskning använt sig av Multicultural 

Policy Index och Civic Integration Policy Index i analys (Kymlicka & Banting 2013:581-586). 

Det har inspirerat valet att inkludera dessa två index även i denna uppsats för att stärka 

konstruktion av analysverktyget. Behovet av att inkludera de två indexen grundar sig i att de 

möjliggör att få en tydlig uppfattning av vad som definierats ingå i civic integration och 

mångkulturalism i tidigare forskning, vilket möjliggör att ta fram bättre förankrade idealtyper. 

 

3.1.1. Civic integration 

Termen civic integration är relativt ny då den först började användas 1997 (Goodman 2016:39). 

Flera forskare hänvisar till att förändringar under senare år i politikers retorik, framförallt på 

många platser i Europa där ideologiskt försvar för mångkulturalism övergivits, på nytt fött 

politiska diskurser om assimilering av invandrare, där de inkluderat civic integration. Allt fler 

länder har i takt med att de anammat civic integration gjort drastiska förändringar i policy och 

formulerat integreringskrav, vilket är ett av civic integrations mest karaktäriserande drag (Borevi 

2014:715; Goodman 2010:762; Wright 2011:619). För att få tillgång till sociala förmåner, 

uppehållstillstånd eller medborgarskap krävs att invandrare ska leva upp till de krav som ställs på 

dem. Det gör konceptet exkluderande då dessa krav har en annan karaktär än de som ställs på 

inrikesfödda (Borevi 2014:715). Integrationsmodellen bygger på en logik där invandrare ska se 

tilldelning av rättigheter som ett pris de förtjänar genom att hänge sig till de krav länder 

formulerat (Borevi 2014:717-718). I länder som Nederländerna där civic integration starkt 

anammats har det blivit extra tydligt då medborgarskap uttalats vara högsta vinsten en invandrare 
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kan få. Integrationsprocessen i samhället påbörjas då långt före att invandrare fått några garantier 

om att få stanna och invandraren har en skyldighet att uppvisa bred kunskap om landets historia 

och traditioner, samt lära sig språk och normer (Oers 2014:55–56). Det ställs i vissa länder även 

krav på att invandrare blir ekonomiskt självförsörjande och svär lojalitet till mottagarlandets 

mest fundamentala värden och normer. Invandrare ses inte som en del av samhället innan de 

visat sig värdiga genom att leva upp till dessa krav och om de misslyckas kan sanktioner 

inblandas i form av att rättigheter dras tillbaka eller minskas (Banting 2010:797; Borevi 

2014:715). Senare steg i integrationsprocessen som återfinns i civic integration är obligatoriska 

introduktionsprogram. De varierar mellan länder i vilken utsträckning krav eller sanktioner 

formuleras, men i flera länder är programmen bundna till invandrares möjlighet att få sociala 

förmåner (Borevi 2014:716). Joppke (2007a) kompletterar ovanstående och beskriver civic 

integration som ett illiberalt koncept vilket blivit synligt i många liberala demokratier för att 

konceptet trots sin illiberala karaktär syftar till att främja liberala mål. Han anser att civic 

integration anammats i väldigt varierad grad och med olika motiv, men påpekar att karaktären 

för konceptet är detsamma överallt med obligatoriska komponenter och mer omfattande krav på 

invandrare, bland annat i form av tester där kunskap om språk, historia och samhällets 

institutioner ska bekräftas (Joppke 2007a:5-16). Staten har på flera vis flyttat ansvaret för 

integration från sig till invandrare och gjort invandrare på individnivå ansvariga för integration 

(Suvarierol & Kirk 2015:262; Joppke 2007b:250). I stort är forskare är överens om är att civic 

integration är en strategi om tagits fram i syfte att förenkla och effektivisera integration av 

invandrare i samhället (Goodman 2012:755).  

 

Goodman demonstrerar i flera komparativa fallstudier att det varit både höger- och vänsterledda 

regeringar som implementerat civic integration policys och att en stats anammande av civic 

integration inte kan förklaras enbart med ideologi och policy för medborgarskap. Det är flera 

kausala mekanismer som påverkar utfall. En viktig förklaring till varför civic integration 

implementerats i så olika utsträckning och på så olika sätt har kopplats till hur länder historiskt 

sett på andra integrationsmodeller som mångkulturalism och assimilation (Abrajano & Hajnal 

2016:816-817).  

 

3.1.2. Mångkulturalism 
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Mångkulturalism som begrepp är en bred term och kan uppfattas olika beroende på kontext. 

Termen används flitigt både i forskning och politiska debatter för att beskriva demografi och 

integrationspolicys ämnade åt att främja kulturell diversitet, samt även för att hänvisa till 

mångkulturalism som en ideologi (Bloemraad, Korteweg & Yurdakul 2008:159). 

Mångkulturalism i policy och mångkulturalism som ideologi presenteras sällan helt åtskilt. 

Konceptet som ideologi har sitt ursprung i ett flertal filosofiska traditioner, vilka samtliga delar 

uppfattningen om att samhällets minoritetsgrupper orsakat av strukturen inte kan betraktas vara 

kulturellt jämlika med samhällets majoritetsgrupp. Det uppfattas orättvist och därför finns behov 

av att arbeta för att positivt stärka invandrares positionering i samhället och främja jämlikhet 

genom policys som förser invandrare med rättigheter. Förespråkare för mångkulturalism anser att 

konceptet tjänar till att minska spänningar i samhället mellan olika grupper, stärka känslor av 

tillhörighet och främja inklusion. De argumenterar för att mångkulturalism genom att bidra med 

detta, leder till att hot som uppmärksammats i kritik mot kulturell pluralism för misslyckanden 

med att skapa en nationell samhörighet, öka segregation och alienera invandrare från det 

politiska livet, kan undvikas (Wright & Bloemraad 2012:78). Argumentet får stöd av 

forskningsresultat som tyder på att ett skifte från mångkulturalism motiverat av att konceptet 

misslyckats med att främja integrering är ogrundat, samt mer troligt att leda till att invandrare 

kommer uppleva alienering från både civilsamhället och det politiska livet (Wright & Bloemraad 

2012:90).  Europarådet kompletterar forskning på området och redogör för att mångkulturalism 

till skillnad från assimilering tillåter invandrare att integreras med respekt oavsett etnisk 

tillhörighet. Det genom att konceptet leder till att samhällets majoritet och dess minoriteter 

ömsesidigt accepterar varandras olikheter och därmed tolererar kulturell diversitet (Council of 

Europe 1997:49-51). Pettigrew (2009) instämmer i detta och beskriver i sin forskning att det 

långsiktiga målet med mångkulturalismpolicys är att minska spänning mellan samhällets etniska 

grupper och att det i slutändan ska bidra till att en nationell samhörighet och en gemensam 

identitet konstrueras i harmoni (Pettigrew 2009:55-65).  

  

De länder som beskrivits ha en mångkulturell integrationsmodell har tillåtit invandrare att 

behålla kultur, traditioner, språk och historia när de integreras. Integrationsmodellen bygger på 

en logik där invandrare förses med rättigheter i syfte att främja integrationsprocessen. Det ska 

bidra med incitament och fungera som inspiration (Borevi 2014:717-718). Förhållandet mellan 
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rättigheter och medlemskap i samhället har legat till grund för modellen. Debatter som fokuserat 

på frågor kopplade till ämnet har behandlat i vilken utsträckning minoritetsgrupper ska förses 

med rättigheter. Resultatet har varit att graden av mångkulturalism varierat stater emellan, vissa 

har starkt förespråkat mångkulturalism och andra har gjort det i begränsad utsträckning 

(Bloemraad, Korteweg & Yurdakul 2008:158-165). Målen med integrationsmodellen är att 

främja sociopolitisk integrering och ha en positiv effekt på psykologiska mekanismer hos 

nyanlända. Exempelvis genom att länder erkänner olikheter för att stärka känslor av tillhörighet i 

samhället eller för att uppmuntra grupper att mobilisera sig och öka sitt politiska deltagande. 

Fokus är inte nyanländas framgång på arbetsmarknaden eller att de har en hög utbildning 

(Wright & Bloemraad 2012:78-79). Sammantaget fokuserar mångkulturalism på att förse 

invandrare med rättigheter som möjliggör för dem att framgångsrikt integreras i sitt nya land. 

Det till skillnad från civic integration som fokuserar på krav, vilka säkerställer att invandrare 

lever upp till sina skyldigheter (Borevi 2014:717-718). 

 

3.2. Index 

Civic integration och mångkulturalisms innebörd tydliggörs i tabellform med stöd av index. 

 

3.2.1. Civic Integration Policy Index (CIVIX) 

Goodman tog fram ett Civic Integration Policy Index (CIVIX) för att ta fasta på hur civic 

integration kan se olika ut i länders policy och möjliggöra komparativa undersökningar 

(Abrajano & Hajnal 2016:816). Måttet är specifikt framtaget och utformat för att tydliggöra om 

stater har mer eller mindre civic integration krav i sin invandrarintegrationspolicy, vilket skiljer 

indexet från andra integrationsindex (Goodman 2012:178). Goodman argumenterar för att mått 

av civic integration policy kräver stark empirisk grund. Hon varnar för att mått som använder 

normativ kodning riskerar att bli irrelevanta och oanvändbara. CIVIX har därför skapats med 

detta i åtanke (Goodman 2012:175-176). Förekomsten av olika civic integration krav undersöks 

vid tre olika faser invandrare går igenom när de integreras i samhället - "Entry", "Settlement" 

och "Citizenship". Tabellen nedan sammanställer vilka dessa civic integration krav är och 

används för att klargöra vad som i forskning placerats inom ramarna för konceptet.  

 

Tabell 1. CIVIX innehåll. 
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Fas 1: "Entry" Fas 2: "Settlement" Fas 3: "Citizenship" 

▫ Language/integration 

requirement 

▫ Language course 

▫ Language level 

▫ Fee 

▫ Additional integration 

requirements 

▫ Family 

▫ Language/integration 

requirement 

▫ Ceremony or oral oath 

   

+ I fas 1 ska obligatoriska krav tolkas som hög nivå av civic integration, medans frivilliga eller enbart 

begränsade krav inom vissa regioner tolkas som mellanhög nivå av civic integration. Avsaknad 

av sådana krav innebär att staten i fråga inte ställer civic integration krav i denna fas. 

+ I fas 2, punkt 1 tolkas förekomster av avgifter som hög nivå av civic integration och i länder som 

inte tar ut några avgifter ska civic integration krav tolkas som frånvarande. I fas 2, punkt 2 tolkas 

tillkomst av integrationstest, språktest, kurser i "civic beteende", samt kurser som syftar till att 

invandrare ska anpassa sig till samhället, som hög nivå av civic integration. Sådana 

komplimenterande kurser  ska tolkas som mellanhög nivå av civic integration och om inga krav 

på att gå sådana kurser finns ska de tolkas som att civic integration är frånvarande. I fas 2, punkt 

3 tolkas civic krav på familjemedlemmar och make/maka för att få bosätta sig som hög nivå av 

civic integration. Om inga krav finns ska det tolkas som att inga civic integration krav ställs.  

+ I Fas 3, punkt 1 ska tillägg av krav tolkas som hög nivå av civic integration och komplimenterande 

krav tolkas som mellanhög nivå av civic integration. Om inga krav ställs ska det tolkas som att 

inga krav ställs i linje med konceptet civic integration. I fas 3, punkt 2 ska förekomst av en 

ceremoni eller krav på att svära en muntlig ed tolkas som hög nivå av civic integration och 

avsaknad av sådana krav som att civic integration krav ej ställs (Goodman 2010:758-763). 

 

3.2.2. Multicultural Policy Index (MCP Index) - Immigrant Minorities 

MCP Index togs fram av Kymlicka och Banting (2013) för att möjliggöra att mäta förekomsten 

av mångkulturalism i policy (Wright & Bloemraad 2012:80). Det motiverades relevant efter att 

forskare dragit stora slutsatser och generaliserat resultat om att mångkulturalism som 

integrationskoncept misslyckats och övergivits, trots avsaknad av systematiskt utformad 

forskning med resultat som uppfattades tillförlitliga (Kymlicka & Banting 2013:578-579). I hopp 

om att bidra till en mer rättvis bild av mångkulturalisms utveckling och rättvist kunna bedöma 

dess positiva och negativa effekter har indexet utformats så att mått för tre olika fokusgrupper 

skiljs åt, vilket möjliggör att behandla frågor mer specifikt inriktade på en viss grupp i framtida 

forskning. De tre grupperna är "Immigrant Minorities", "Indigenous Peoples" och "National 

Minorities" (Queens University 2016a). Det uppfattas mycket positivt för denna uppsats då en 

tydlig avgränsning till mångkulturalism i relation till invandrare kan göras. Indexet fokuserar på 

8 policy områden som används för att klargöra till vilken grad länder kan anses ha en 

mångkulturell inställning till integrering av invandrare. Tabellen nedan sammanställer vilka 

kriterier som MCP Index grundar sin bedömning på och används för att klargöra vad som 

placeras inom ramarna för konceptet i tidigare forskning. 
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Tabell 2. MCP Index innehåll. 

1. constitutional, legislative or parliamentary affirmation of multiculturalism; 

2. the adoption of multiculturalism in school curriculum; 

3. the inclusion of ethnic representation/sensitivity in the mandate of public media or media 

licensing; 

4. exemptions from dress-codes, Sunday-closing legislation etc; 

5. allowing dual citizenship; 

6. the funding of ethnic group organizations to support cultural activities; 

7. the funding of bilingual education or mother-tongue instruction; 

8. affirmative action for disadvantaged immigrant groups (Queens University 2016c).  

+ Tabellen ska tolkas som användbar för att fånga inslag av mångkulturalism och möjliggöra att tyda 

till vilken grad en stat främjar respektive policy område och sammantaget mångkulturalism i sin 

helhet.  

+ När en stat fullt ut implementerat ett kriterium ska det tolkas som en hög nivå av mångkulturalism.  

+ Då en stat symboliskt antagit ett kriterium ska det tolkas som en mellanhög nivå av 

mångkulturalism.  

+ Om en stat inte symboliskt eller konkret implementerat ett kriterium ska det tolkas som en låg nivå 

av mångkulturalism (Wright & Bloemraad 2012:80).  

 

3.3. Idealtyper  

Inom ramen för denna studie kommer begreppen att ha den innebörd som idealtyperna i detta 

avsnitt förmedlar. Idealtyperna konstrueras för två politiska koncept gällande integration, för att i 

analys fungera som riktmärken för hur den politiska diskursen sett ut. Konstruktion av idealtyper 

sker med stöd av de teoretiska perspektiv kapitlet tidigare behandlat, samt den information som 

framgår i tabell 1 och 2. Syftet med att komplimentera teoretiska perspektiv med MCP Index och 

CIVIX är att kunna tydliggöra vad som ska eftersökas i uttalanden och fånga nyanserade inslag 

av mångkulturalism och civic integration i idealtyperna. Indexen är praktiska att använda för att 

deras uppbyggnad förenklar analys genom att klargöra vilka inslag forskare letat efter när de 

bedömt graden av koncepten i policy. De förväntas på samma sätt fungera utmärkt för att tyda 

politisk diskurs. Användning av idealtyper möjliggör att presentera och sedan dra slutsatser om 

vilken diskurs som präglar uttalanden och besvara om en förändring kunnat identifieras. Detta är 

viktigt att poängtera, då idealtyper är just ideal, och analys sällan resulterar i att renodlade 

idealtyper kan identifieras - att det är vilken idealtyp som starkast präglar uttalanden som 

bedöms (Bergström & Boréus 2012:167).  

 

För att sammanfatta teoriavsnitten och tydliggöra vad koncepten representerar presenteras först 
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en tabell, vilken klargör vilka huvuddrag i integrationsmodellerna civic integration och 

mångkulturalism som starkast karaktäriserar dem. Därefter presenteras idealtyperna som 

konstruerats. 

 

Tabell 3. 

Huvuddrag 

   

 Inställning till 

utformning av krav 

Inställning till 

tillhörighet i samhället 

Inställning till 

villkor 

Civic integration Obligatoriska 

komponenter  

Exkluderande karaktär  Fokus på skyldigheter 

Mångkulturalism Valfria komponenter  Inkluderande karaktär  Fokus på rättigheter 

 

Mångkulturalism: Främjandet av mångkulturalism grundar sig i en vilja att få invandrare att 

känna sig mer välkomna, inkluderade och accepterade. Konceptet ska minska spänningar mellan 

grupper och motverka att invandrare givet av strukturen hamnar i underläge mot 

majoritetsgruppen (Wright & Bloemraad 2012:77-90). Istället för att assimilera nyanlända ska de 

förses med rättigheter som möjliggör för dem att lyckas i sitt nya land och kulturell diversitet ska 

bemötas med respekt (Borevi 2014:715; Council of Europe 1997:49-51). Integrering i samhället 

ska ske med statligt stöd för specifika komponenter, vilka var för sig utgör delar av vad som 

hänvisas till som mångkulturalism. Dessa komponenter är: ekonomisk support för etniska 

gruppers organisationer och kulturella aktiviteter; ekonomiskt stöd för språkkurser eller för att 

studera sitt modersmål; rätten till dubbla medborgarskap; konstitutionell, lagstiftande eller 

parlamentarisk bekräftelse av mångkulturalism; tillägg av mångkulturalism i skolplaner; 

inklusion av etniska grupper i offentlig media som säkerställer att de representeras; bekräftande 

åtgärder för missgynnade invandrargrupper; samt undantag från specifika krav på klädsel 

(Queens University 2016c). Målet med mångkulturalism är främst att ha en positiv effekt på 

sociopolitisk integration och mindre fokus riktas mot socioekonomisk integration (Wright & 

Bloemraad 2012:78-79). Sammantaget ska mångkulturalism förstås som en vilja att ge 

incitament för att inspirera invandrare att lyckas i integrationsprocessen, försäkra invandrare om 

att deras olikheter blir tolererade, förse dem med rättigheter och skapa möjligheter, samt 

säkerställa att de bemöts med respekt i sitt nya land (Borevi 2014:715-718; Wright & Bloemraad 

2012:78; Pettigrew 2009:59-65).  
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Civic integration: Civic integration är en strategi framtagen för att effektivisera och förenkla 

integrering i samhället. Syftet är att minska belastningen på staten från ekonomiska, sociala, 

kulturella och politiska utmaningar kopplade till integration genom att flytta ansvar från staten 

till invandraren (Goodman 2012:755; Suvarierol & Kirk 2015:262). Konceptet har en illiberal 

karaktär med många assimilerande inslag (Joppke 2007a:5–16). Invandrare måste för att få bli en 

del av samhället leva upp till specifika krav och uppfylla de villkor som stater bestämt. De olika 

inslagen är: språktester där språkkunskap ska bevisas; språkkurser för att lära sig mottagarlandets 

språk; avgifter för att ansöka om medborgarskap; obligatoriska integrationsprogram om 

samhällets normer, traditioner, historia och institutioner; och ceremonier och/eller muntlig ed 

som bekräftar lojalitet till mottagarlandet (Goodman 2010:758–763). Invandrare ska inte förstås 

som en del av samhället innan de visat sig värdiga genom att leva upp till dessa krav, vilket ger 

konceptet en exkluderande karaktär med starkt fokus på skyldigheter (Banting 2010:797; Borevi 

2014:715; Oers 2014:55–56). Sammantaget är civic integration en vilja att delvis eller fullt ut 

neutralisera och uppfostra invandrare enligt samhällets normer, för att säkerställa att deras 

närvaro inte orsakar problem för staten, eller blir en belastning (Borevi 2014:714-718). 

 

3.4. Indikatorer  

Tre indikatorer används för att förenkla att analysera om uttalandena präglas av idealtypen civic 

integration eller mångkulturalism. Indikatorerna är ett praktiskt element och har konstruerats 

med ett objektivt förhållningssätt för att skapa transparens och förtroende. Indikatorn har tre 

bedömningsgrader - civic integration, mångkulturalism, alternativt delvis civic integration och 

delvis mångkulturalism. Då en av indikatorerna kategoriseras till delvis civic integration och 

delvis mångkulturalism innebär det att uttalandet bedömt utifrån indikatorn i fråga, varken 

präglas mer av civic integration eller mångkulturalism, utan att den indikerar på att idealtyperna 

återfinns till lika stor grad och balanserar ut varandra. Denna tredje bedömningsgrad bidrar till 

att göra analysen mer nyanserad och lyfter fram det som i teoriavsnittet talats om, att stater till 

väldigt olika grad anammat civic integration och mångkulturalism, samt ibland förespråkar båda 

koncepten. Det är nödvändigt att identifiera denna balans för att inte förenkla en bedömning till 

den grad att den inte blir rättvis. Med hjälp av dessa tre indikatorer blir det möjligt att svara på 

om en förändring skett, då indikatorerna under analysens gång används för att ställa frågor till 

materialet, och bidrar till att tydliggöra för läsaren hur idealtyper kunnat identifieras. Vidare blir 
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studiens slutsatser starkare genom att jag använder dessa indikatorer och bit för bit, genom att se 

på politisk diskurs vid olika tidpunkter, bygger på med material som ligger till grund för 

slutsatserna. Syftet med att ha 3 indikatorer som söker att ta fasta på vilken idealtyp som den 

politiska diskursen i varje uttalande signalerar om, är att fånga hur politiker i olika delar av ett 

och samma uttalande, mer eller mindre direkt uttalat sig på ett sätt som ligger i linje med en viss 

idealtyp.  

 

Nedan kommer indikator 1, 2 och 3 redogöras för och förklaras för att läsaren ska bilda sig en 

klar uppfattning om hur de är konstruerade, samt vilket syfte respektive indikator har i analysen. 

Denna del är signifikant för att besvara för läsaren hur analysen går till och varför olika 

idealtyper kan identifieras i ett och samma uttalande med hjälp av de olika indikatorerna. I 

nästkommande kapitel presenteras resultatet sammanställt i tabeller med ett förklarande 

textavsnitt. 

 

• Är majoriteten av innehållet i uttalandet närmare kopplat till civic integration eller 

mångkulturalism? 

 

Med denna indikator eftersöks i innehållet mer kvantitativt vilken av idealtyperna som återfinns i 

större mängd. Om majoriteten av innehållet ligger i linje med vad idealtypen mångkulturalisms 

definition bedöms indikator 1 till mångkulturalism. Exempelvis görs denna bedömning om talet 

enbart eller övervägande fokuserar på öppenhet, inklusion och rättigheter kopplat till invandrare. 

Om det är en tydlig balans mellan koncepten i uttalandet kategoriseras indikator 1 istället till 

delvis civic integration och delvis mångkulturalism. Det kan vara fallet i uttalanden där det talas 

till lika stor del om att åtgärdsprogram implementerats i linje med civic integration, men att 

politikern i fråga till lika stor del betonar att exempelvis kulturell diversitet är en styrka eller att 

invandrare måste få fler rättigheter och möjligheter att lyckas i sitt nya samhälle. Om talet 

övervägande är fokuserat på innehåll som reflekterar civic integration, exempelvis att invandrare 

måste bidra för att ekonomin eller samhället belastas av utmaningar från ökad invandring, 

tillsammans med att nya åtgärder vidtagits som flyttat ansvaret till individer att bevisa sig 

värdefulla för landet för att få inkluderas, bedöms indikator 1 till civic integration. Syftet med 

indikatorn är att fastslå vilken idealtyp innehållet till större del reflekterar. 
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• Finns i talet mer diskreta eller maskerade inslag av civic integration eller mångkulturalism?  

 

Medan indikator 1 fångar vilken av idealtyperna som återfinns i störst mängd, försöker indikator 

2 komplettera analysen genom att fånga mer diskreta inslag av civic integration eller 

mångkulturalism som uttrycks indirekt eller maskerat, med utgångspunkt i idealtyperna. Den 

fyller ett viktigt syfte för att politiker gärna talar om det som är aktuellt i nyheterna eller populärt 

bland väljarna. Det leder till att politiker ibland talar om åtgärder eller koncept utan att direkt 

använda vissa begrepp eller statsvetenskapliga termer som kännetecknar dem. Det kan även vara 

för att det låter komplicerat och saknar relevans för den allmänna publiken som inte är bekant 

med termerna, alternativt en strategi för att främja sin agenda. Ett exempel är att politiker ibland 

talar om mångkulturalism med andra ord för att konceptet fått kritik på flera håll och de därför 

inte vill associeras med det, trots att diskursen speglar en positiv inställning till mångkulturalism. 

Det har att göra med att mångkulturalism blivit ett nästintill tabubelagt ord i många länder och att 

uttala stöd för modellen kan få stora politiska konsekvenser, men betyder inte att principerna 

mångkulturalism reflekterar är frånvarande i politiska uttalanden (Kymlicka & Banting 

2013:592). 

 

Denna indikator är signifikant då mångkulturalism kan identifieras närvarande i ett tal även då 

det inte uttryckligen talas om konceptet. Vidare kan det indirekt återfinnas inslag av civic 

integration i ett tal där övervägande innehåll reflekterar mångkulturalism. Denna indikator kan 

då hjälpa till att avmaskera innehållet, vilket bidrar den till att göra analysen mer nyanserad än 

om enbart indikator 1 och 3 hade styrt bedömningen. Syftet är att i en sådan kontext påvisa att 

trots att majoriteten indikerar på en idealtyp, så förmedlar politikern även den andra. Den 

politiska diskursen är då inte färgad enbart av den ena eller andra idealtypen. Det kan även vara 

så att indikator 1 bedömts till civic integration och att politikern indirekt även talar om civic 

integration. Då bidrar indikator 2 till en mer heltäckande analys av politisk diskurs och signalerar 

att ett uttalande starkare präglas av den idealtypen. 

 

•  Vilken övergripande karaktär har politikerns uttalande – är den inkluderande eller 

exkluderande? Präglas uttalandet av krav och skyldigheter, eller valfrihet och stöd?  
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Indikatorn är konstruerad för att fånga vilken av idealtyperna som präglar uttalandet och 

kategorisera vilken övergripande karaktär det har. Tabell 3, vilken redogör för huvuddragen i 

idealtyperna, har använts tillsammans med definition av idealtyperna både vid konstruktion av 

indikator och bedömning. Tabellen är användbar för att den konkret tydliggör idealtypernas 

karaktäristiska drag.  

 

 Krav syftar till att invandrare behöver bevisa sig värdiga och kunniga nog för staten. De är ofta i 

form av att uppvisa färdigheter kopplade till arbete eller språk, alternativt krav på att klara 

specifika tester. Skyldigheter är vad politikern i fråga signalerar om att invandrare ska, eller 

måste leva upp till för att det är deras skyldighet när de blir en del av samhället. Stöd kan vara 

fokus på att förse invandrare med rättigheter eller att staten fokuserar på att skapa möjligheter 

som förenklar för invandrare att lyckas. Valfrihet ska förstås som rätten för invandrare att 

exempelvis bo där de vill, arbeta med vad de vill och i stort ha möjligheter att välja hur de 

utformar sina liv. Exempelvis då politiker talar om nya åtgärdsprogram där krav ställs eller höjda 

krav i existerande program eller tester, bedöms det som en politisk diskurs präglad av civic 

integration. Det kopplas till att uttalandet då har en exkluderande karaktär med flera 

obligatoriska moment och skyldigheter, vilket återfinns i tabellen med civic integrations 

huvuddrag. Då politiker istället fokuserar på att invandrare ska förses med bättre möjligheter att 

lyckas och talet igenom signalerar tolerans, acceptans och öppenhet, präglas uttalandet starkare 

av mångkulturalism. Det har då en inkluderande karaktär, vilket återspeglar idealtypen 

mångkulturalism. För att stater i olika grad anammat civic integration och mångkulturalism kan 

resultatet påvisa att politiker i ett och samma uttalande både poängterar att invandrare har krav 

att leva upp till, samt att stor respekt och tolerans finns för kulturell diversitet. Om det är i balans 

är det ett exempel på ett uttalande som inte kan anses mer inkluderande eller exkluderande, eller 

i större utsträckning präglas av en viss idealtyp. Uttalandet bedöms i sådant fall som delvis civic 

integration och delvis mångkulturalism.  

 

Indikator 3 är signifikant då den bidrar genom att komplettera indikator 1 och 2. Indikator 3 

fångar vilken övergripande karaktär talet har och vad som präglar det, medan indikator 1 avser 

att bedöma vilken av idealtyperna som identifieras i störst kvantitet och indikator 2 avser att 
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fånga mer nyanserade inslag vilket bidrar till att analysen blir mer djupgående. Exempelvis om 

indikator 3 identifierats vara mångkulturalism, men indikator 1 bedömts till civic integration och 

indikator 2 bedömts till mångkulturalism, bidrar indikator 3 till att en mer komplex och 

heltäckande bild av politisk diskurs skapas och klargör att det uttalandet närmare speglar 

mångkulturalism.   

 

4. Kategorisering av politiska uttalanden och identifiering av politisk diskurs 

I tabellerna nedan redovisas vilken idealtyp respektive indikator kategoriseras till i analys. 

Tabellerna är uppdelade med uttalanden från respektive land 2011, 2012-2016, samt från 2017. 

Tabellerna ska tolkas så att om en indikator exempelvis kategoriserats till civic integration, så är 

det den idealtyp som analysen tyder på starkast identifierats. Om indikatorn kategoriserats till 

delvis civic integration och delvis mångkulturalism, har analysen visat på att det som indikatorn i 

fråga eftersökt att fånga i politisk diskurs, inte kunnat anses starkare reflektera någon av 

idealtyperna. Under varje tabell återfinns ett textstycke som guidar läsaren och tydliggör vilken 

idealtyp tabellen i sin helhet via indikatorerna signalerat präglat politisk diskurs under det året 

eller åren som analyserats.  

 

4.1. Sverige  

Tabell 4. Sammanfattande tabell över analys av uttalanden 2011 - Sverige.  

Uttalande – 

politiker och 

datum? 

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3 

Birgitta Ohlsson 

– 110401 

Civic integration Civic integration Civic integration 

Fredrik 

Reinfeldt – 

110307 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

 

Mångkulturalism 

Erik Ullenhag – 

110419 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Civic integration 

Politikers retorik år 2011 visade sig via analysen i sin helhet indikera på att den politiska 

diskursen starkare präglades av idealtypen civic integration. Vissa inslag av idealtypen 

mångkulturalism identifierades även, men då till störst del i kombination med civic integration.   

 

Tabell 5. Sammanfattande tabell över analys av uttalanden 2012-2016 - Sverige. 
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Uttalande – 

politiker och 

datum? 

Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3  

Erik Ullenhag – 

121108 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Mångkulturalism Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Tobias Billström 

– 131003 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Civic integration Civic integration 

Fredrik Reinfeldt 

– 130618 

Mångkulturalism Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Mångkulturalism 

Stefan Löfven – 

141008 

Mångkulturalism Mångkulturalism Mångkulturalism 

Stefan Löfven – 

150316 

Civic integration Civic integration Civic integration 

Alice Bah 

Kuhnke – 160520 

Mångkulturalism Mångkulturalism Mångkulturalism 

Stefan Löfven – 

161117 

Civic integration Civic integration Civic integration 

 Politikernas retorik återspeglade innehåll från de båda idealtyperna i olika grad beroende på 

kontext. Vid en övergripande granskning av uttalandena kunde den politiska diskursen 

identifieras balanserat svänga mellan en diskurs starkare präglad av civic integration och 

mångkulturalism. Analysen indikerade i sin helhet på en politisk diskurs 2012-2016 till lika stor 

del präglad av idealtypen civic integration som av idealtypen mångkulturalism.  

 

Tabell 6. Sammanfattande tabell över analys av uttalanden 2017 - Sverige.  

Uttalande – 

politiker och 

datum? 

Indikator 1   Indikator 2 Indikator 3 

Stefan Löfven 

– 170912 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Stefan Löfven 

– 170409 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Ylva 

Johansson – 

171107 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Politikernas retorik signalerade om en politisk diskurs med en mycket blandad karaktär. De båda 

idealtyperna återfanns till stor del balansera ut varandra, vilket blev tydligt via indikator 1 och 3. 
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Då indikator 2 konsekvent kategoriserades till civic integration blev den övergripande bilden mer 

klar och analysen kunde i sin helhet motiveras indikera på en politisk diskurs 2017 starkare 

präglad av idealtypen civic integration.  

 

4.2. Kanada 

Tabell 7. Sammanfattande tabell över analys av uttalanden 2011- Kanada. 

Uttalande – 

politiker och 

datum? 

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3 

Jason Kenney – 

111212 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Civic integration Civic integration 

Stephen Harper 

– 111123 

Mångkulturalism Mångkulturalism Mångkulturalism 

Jason Kenney – 

110314 

Civic integration Mångkulturalism Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Den politiska diskursen i Kanada reflekterade till stor del innehåll från de båda idealtyperna civic 

integration och mångkulturalism. Politikernas retorik var i majoriteten av uttalandena skiftande 

och hur de uttryckte sig varierade beroende på kontext. Trots det indikerade analysen i sin helhet 

på en politisk diskurs 2011 starkare präglad av idealtypen mångkulturalism. 

 

Tabell 8. Sammanfattande tabell över analys av uttalanden 2012-2016 – Kanada. 

Uttalande – 

politiker och 

datum? 

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3 

Jason Kenney – 

120626 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Civic integration 

Stephen Harper 

– 130914 

Delvis civic 

integration, delvis 

mångkulturalism 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Chris 

Alexander – 

140206 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Civic integration 

Chris 

Alexander – 

150619 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Civic integration 

John 

McCallum – 

160919 

Mångkulturalism Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism 

Mångkulturalism 

John Mångkulturalism Civic integration Mångkulturalism 
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McCallum – 

160308 

 Fram till 2016 speglade samtliga uttalandena starkare en politisk diskurs präglad av civic 

integration. Vissa indikatorer tydde på att idealtyperna återfanns till lika stor del, men den 

övergripande bilden klargjorde att civic integration i mycket större grad kunde identifieras. År 

2016 indikerade analysen på att den politiska diskursen svängde mot att starkare reflektera 

mångkulturalism, men mer diskreta inslag av civic integration identifierades även då. Analysen 

indikerade i sin helhet på en politisk diskurs 2012-2016 starkare präglad av idealtypen civic 

integration.   

 

Tabell 9. Sammanfattande tabell över analys av uttalanden 2017 – Kanada.  

Uttalande – 

politiker och 

datum? 

Indikator 1  Indikator 2  Indikator 3  

Ahmed Hussen – 

170509 

Civic integration Delvis civic integration, 

delvis mångkulturalism  

Civic integration 

Ahmed Hussen – 

171203 

Mångkulturalism Mångkulturalism Mångkulturalism 

Justin Trudeau – 

170701 

Mångkulturalism Mångkulturalism Mångkulturalism 

Den politiska diskursen år 2017 identifierades via indikatorerna starkt präglas av idealtypen 

mångkulturalism. Politikernas retorik tydde på att civic integration inte helt övergivits, men att 

konceptet förekom i betydligt mindre grad än tidigare år.  

 

5. Slutsatser och avslutande diskussion 

5.1. Slutsatser 

Den politiska diskursen i Kanada var 2011 mer präglad av mångkulturalism än civic integration. 

Analysen indikerade på en retorik hos de utvalda politikerna där både idealtyperna civic 

integration och mångkulturalism återfanns, men till olika grad beroende på talare och tillfälle. 

Det visade sig tydligt i flera uttalanden där samtliga indikatorer inte kunde kategoriseras till 

samma idealtyp. Sammantaget reflekterade diskursen starkare mångkulturalism. I Sverige fördes 

år 2011 en retorik som starkare reflekterade idealtypen civic integration. Även inslag av 

mångkulturalism identifierades, men i betydligt mindre grad. Vid en övergripande bedömning av 

2011 återfanns idealtyperna i Sverige till olika grad beroende på talare och tillfälle, men 
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indikatorerna indikerade allt starkare på en diskurs präglad av civic integration. 

 

Den politiska diskursen i Kanada gällande mångkulturalism och civic integration mellan åren 

2012-2016 visade sig i analys starkare präglas av idealtypen civic integration. Dock indikerade 

indikatorerna på att det fanns betydande inslag av mångkulturalism i retoriken och att 

förekomsten av idealtypen i diskursen intensifierades år 2016. I Sverige var den politiska 

diskursen mellan 2012-2016 väldigt skiftande beroende på talare och tillfälle. Sett på åren 2012-

2016 i sin helhet så återfanns idealtyperna civic integration och mångkulturalism i lika stor 

utsträckning och diskursen kan inte med stöd i analysen argumenteras mer färgad av varken det 

ena eller andra. Den övergripande bilden av både Sveriges och Kanadas politiska diskurs visar 

att retoriken skiftade mycket under tidsperioden, men inget tydligt förändringsmönster har i 

analys kunnat identifieras med hjälp av indikatorerna.  

 

Den politiska diskursen i Kanada var år 2017 starkt färgad av idealtypen mångkulturalism. Inslag 

av civic integration identifierades i retoriken även då, men indikatorerna visade på att det var i 

mindre utsträckning än tidigare år. Trots förekomst av de båda idealtyperna i diskurs var det 

mindre svängningar och mer konsekvent användning av mångkulturalism. Analysen av Sveriges 

politiska diskurs år 2017 indikerade på en analys färgad av både idealtypen civic integration och 

idealtypen mångkulturalism, vilken svagt vägde över till civic integration. Indikatorerna 

indikerade på en retorik vilken inte var lika skiftande som den varit tidigare år. Skillnaden mot 

tidigare år var att den då via indikatorerna visade sig hoppa mer distinkt mellan idealtyperna, 

beroende på tillfälle och talare, men 2017 istället balanserade mycket mellan idealtyperna och till 

stor del reflekterade både civic integration och mångkulturalism. Trots det visade den 

övergripande bilden av resultatet på att Sveriges politiska diskurs 2017 gällande 

mångkulturalism och civic integration starkare reflekterade idealtypen civic integration. 

  

För att konkludera och besvara den övergripande forskningsfrågan - om den politiska diskursen 

gällande mångkulturalism och civic integration förändrades i Kanada och Sverige under 

tidsperioden 2011-2017 - visar resultatet på att den politiska diskursen förändrats i de båda 

länderna mer än en gång, då den både skiftat beroende på kontext och mellan år. Resultatet 

påvisar att Kanadas politiska diskurs vid startpunkt av mätning år 2011 starkare präglades av 
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idealtypen mångkulturalism, och att det även var fallet vid slutpunkt år 2017. Däremellan 

präglades diskursen av idealtypen civic integration, trots frekvent förekomst av de båda 

idealtyperna, men svängde tillbaka till att starkare präglas av mångkulturalism. Svaret på 

forskningsfrågan, om diskursen i Kanada förändrats under 2011-2017, blir därför både ja och nej. 

Vid start- och slutpunkt visar resultatet på en oförändrad diskurs, men resultatet tydliggör även 

att diskursen har förändrats under de år som undersökts däremellan. I Sverige var diskursen vid 

startpunkt av mätning år 2011 mer färgad av idealtypen civic integration och det var även fallet 

vid slutpunkt 2017. Trots det visade indikatorerna på att diskursen inte starkt präglades av civic 

integration, utan var övervägande blandad till sin karaktär, vilket blev tydligt efter analys av 

tidsperioden 2012-2016.  Diskursen visade sig då via indikatorerna extremt skiftande mellan 

idealtyperna och retoriken var så inkonsekvent att ingen av idealtyperna identifierades starkare 

prägla den politiska diskursen. Svaret på forskningsfrågan efter analys av Sverige blir därför 

även det både ja och nej. Vid start- och slutpunkt är diskursen oförändrad då den starkare 

präglades av idealtypen civic integration, men däremellan tyder indikatorerna på att förekomsten 

av civic integration tonades ned och retoriken reflekterar i sin helhet under de åren lika mycket 

av de båda idealtyperna civic integration och mångkulturalism.  

 

5.2. Avslutande diskussion  

Trots att denna studie inte kunnat ge en helhetsbild av politisk diskurs, är den signifikant och 

relevant för att den bidrar med insikter om att politisk diskurs gällande mångkulturalism och 

civic integration är högst föränderlig. Resultatet stödjer även påståendet om att analys av policy 

och politisk diskurs inte behöver överensstämma, precis som Banting och Kymlicka föreslagit i 

sin forskning. Den bidrar med förståelse för att vad politiker förmedlar med sin retorik beror på 

kontext. En möjlig orsak till det kan vara att den politiska diskursen syftar till att få support för 

ett visst lagförslag eller få ökat stöd inför ett val, samt förklarar den kontextuella faktorn då 

varför policy och diskurs inte alltid överensstämmer (Chilton & Schäffner 2002:231). Då studien 

inte avsett att besvara varför politisk diskurs förändrats, utan avsett att besvara om den 

förändrats, ligger det utanför studiens ram att närmare fördjupa sig i vad dessa många 

svängningar i diskurs berott på. Det lämnas därför till framtida studier att ta reda på vad dessa 

fluktuationer beror på då denna studie påvisat behovet av att se djupare på fenomenet. Möjligtvis 

kan vad som är aktuellt i medier och populärt att tala om för att väcka väljarnas intresse vara 
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intressant att se närmare på, samt att djupare studera hur politiska aktörer formar den allmänna 

opinionen. Det är relevant för att få bättre uppfattning om vilka politiska konsekvenser en mer 

invandrarkritisk politisk diskurs som civic integration kan få i en tid då högerextrema partier får 

starkare fäste och xenofobi blivit vanligare. Även den nationella identiteten tycks ha stort 

förklaringsvärde för hur både Sverige och Kanada valt att utforma integrationspolicy, vilket gör 

att en framtida studie fokuserad på ämnet potentiellt kan bidra med värdefulla insikter för att 

förklara politisk diskurs. Vidare har Goodman argumenterat för att civic integration är viktigt att 

forska mera om för att förändringar kopplade till integration även reflekterar förändringar i 

grundläggande föreställningar om staten och medborgarskap (Goodman 2012:183). Hon har 

föreslagit att karaktären på medborgarskap förändrats när civic integration växt fram och allt mer 

kommit att framställas som ett kontrakt mellan stat och immigrant (Goodman 2010:765-769). 

Det inspirerar att i framtida studier även behandla detta påstående och använda idealtyperna som 

konstruerats i denna studie, för att undersöka om karaktären på medborgarskap i Sverige och 

Kanada har påverkats av civic integration. Då de båda länderna är väldigt lika i många 

avseenden, men trots allt skiljer sig åt i vissa aspekter, kan en komparativ design vara ett 

intressant metodval för en sådan studie. 

 

Jag ser möjligheten att använda kvantitativa metoder för att mer effektivt och systematiskt kunna 

arbeta med politiska diskurser, men står fast vid mitt beslut att använda kvalitativ metod, 

motiverat av att ett kvalitativt tillvägagångssätt möjliggjorde för mig att göra en mer nyanserad 

bedömning. För framtida studier på högre nivå föreslår jag att kvantitativ metod eller en 

blandning av kvalitativ- och kvantitativ metod används om en större mängd material ska 

behandlas. För en kandidatuppsats som denna, som är så pass begränsad orsakat av tid och 

resurser, ser jag fördelarna med att arbeta enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vidare anser jag 

det vara en fördel att likt denna uppsats göra analysen över tid, då resultatet visade på att den 

politiska diskursen svängt fram och tillbaka över de år som undersökts.  

 

Jag är medveten om att studiens resultat främst blir intressant för forskare inriktade på studier av 

fallen i fråga, men vill trots det uppmärksamma hur det bidrar till större debatter i forskning och 

politik, vilket i stort stärker undersökningens relevans. Jag förväntar mig att fokus på invandring 

och integration i den akademiska världen kommer intensifieras framöver, då allt talar för att 
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globalisering, klimatförändringar och konflikter kommer göra att allt fler väljer eller tvingas 

flytta från sina hem. Invandring kommer därför fortsätta påverka länders vägval och ligga till 

grund för förändringar som behöver identifieras och studeras närmre. Denna studies resultat är 

därför signifikant för att den är skriven i en tid då frågor kopplade till integration är högst 

aktuella och forskningsfältet är i behov av alla bidrag som kan bidra med förståelse.   

Kopplat till utveckling i andra länder är det möjligt att betrakta valet av fallen Sverige och 

Kanada som kompletterande för att identifiera mönster i globala trender för förändring. Det gör 

att studiens resultat inte enbart blir relevant för forskare och politiker som intresserar sig för 

länderna i fråga, utan även för de många forskare som försöker begripa hur inställningen till 

invandring och integration utvecklats och kommer fortsätta att utvecklas framöver. Den är även 

av relevans för andra diskursanalytiker vilka undersöker politiska texter och tal, då den har 

potential att bidra med alternativa synvinklar och betona utveckling inom detta specifika område 

som möjliggör att förstå politik kopplad till invandring och integration på nya sätt (Chilton & 

Schäffner 2002:4). I ett bredare perspektiv kan undersökningen även argumenteras ha relevans 

för studier om politik i stort. Att studera relationen mellan politik och idéer är signifikant för att 

idéer är politikens drivkraft, samt för att idéer är kopplade till makt vilket anses vara kärnan i 

politik (Bergström & Boréus 2012:172).  
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