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Abstract 
 

The purpose of this essay is to examine sfi (Swedish for immigrants), which is an ingrational-
political tool with objective of teaching immigrants to read and write in Swedish. With the use 
of critical discourse analysis we examine the discursive practices within sfi. We also examine 
our methodological and theoretical approaches, and our application of them. Our research 
questions are as follows:  
 

• How are the discursive usage of “person centered” and “society centered” expressions 
being used? 

• How well does our methodological and theoretical resources work? 
 
In our theoretical viewpoint we use “post colonial theory”, which is a perspective concerned 
with global power relations seen from a historical perspective. Colonialism, in this view, still 
continues to determine the course of the world and cultural identity formation even after it has 
formally ended. According to our second theoretical viewpoint, “Governmentality”, the focus 
of analysis concerns differing forms of control. The shift from the state to the individual is of 
special interest. 
 
The results of the analysis show that the integrational-political discourse order within sfi 
seems to be fragile. We also find that “person centered” expressions are more frequent than 
“society centered” ones.  
 
The results also show that our theoretical and methodological resources are bound with 
certain difficulties. Firstly, critical discourse analysis has been found to be inadequate with 
regard to our empirical material. It was first when we applied Ulrich Becks theory regarding 
individualization that the discursive practice became comprehensible in a larger context. 
Secondly, our results showed that governmentality was problematic in the context in which it 
was used. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka sfi (svenska för invandrare), som är ett 
integrationspolitiskt verktyg vars uppgift är att lära invandrare tala och skriva svenska. Med 
metoden kritisk diskursanalys vill vi undersöka de diskursiva praktikerna på sfi. Vi vill därtill 
undersöka våra metodologiska och teoretiska ansatser, samt vår tillämpning av dem. Våra två 
frågeställningar lyder således: 
 

• Hur förekommer den diskursiva användningen av individcentrerade och 
samhällscentrerade uttryck?  

• Hur väl fungerar våra teoretiska och metodologiska resurser? 
 
I våra teoretiska utgångspunkter använder vi oss av postkolonial teori, som är ett sätt att se 
globala maktrelationer ur ett historiskt perspektiv, där kolonialismen anses prägla världen och 
kulturellt identitetsskapande även sedan den formellt har upphört. Enligt vår andra teoretiska 
utgångspunkt, Governmentality, analyserar man hur olika styrningsmekanismer kommit att bli 
framträdande framför andra. Skiftet från stat till individ är av särskilt intresse. 
  
Undersökningens resultat visar att den integrationspolitiska diskursordningen inom sfi tycks 
vara skör. Vidare finner vi att individcentrerade uttryck är mer frekventa än 
samhällscentrerade.  
 
Resultatet visar även att våra teoretiska och metodologiska resurser innefattar vissa 
svårigheter. För det första visar sig metoden kritisk diskursanalys vara bristfällig gentemot vår 
empiri. Det är först när vi applicerar Ulrich Becks teori om individualiseringen som den 
diskursiva praktiken blir begriplig i ett större sammanhang. För det andra visar även vårt 
resultat att teorin governmentality är problematisk i den kontext vi använt den.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det mångkulturella samhället är ett begrepp som i och med globaliseringen fastnat på allas 

läppar. Något som brukar anses som en av de mest betydelsefulla utvecklingarna i det 

västerländska samhället är hur tid och rum fragmenterats och globaliserats. En meningsförlust 

har enligt Weber ägt rum, där rationalismens järnbur fångar var och en i sitt maskineri. Ur 

detta tar individualismen plats efter tidigare kollektivistiska normer och levnadsformer.  

Zygmunt Bauman menar att individualiseringen och meningsförlusten båda är del av 

vad han kallar den ”flytande moderniteten”, där upplösningen av modernitetens institutioner 

accelererat.1 Förändringarnas efterverkningar reflekterar man över på universiteten, samtidigt 

nedmonteras välfärdsstaten.2 Det är en utveckling som slog rot först i USA och Storbritannien 

där så kallad ”third way politics” tagit över efter traditionell omfördelningspolitik.3 Även i 

Sverige är detta märkbart – nyligen avlades en rapport från SCB som visade att klyftorna ökat 

snarare än minskat.4 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari talar om hur ”det fria flödet av varor, 

arbetskraft och kapital sker parallellt med en revitalisering av nationalism, höga tullmurar 

och en alltmer restriktiv invandrings- och flyktingpolitik” .5 Vidare menar de att dessa 

processer ej går att skilja från koncentrationen av ”materiella och symboliska resurser i 

västvärlden”.6 Samtidigt frågar sig andra om 1900-talet inte bör betecknas som såväl 

invandringens som invandrarnas århundrade.7 En aspekt av det mångkulturella samhället där 

dess inre motsättningar och motsägelser kommer till uttryck är i integrationspolitiken. Vi vill 

här fokusera på svensk nutida kontext. 

 

                                                 
1 Jmf. Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (1998) , Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, 
Intersektionalitet (2005, Malmö), s. 19 
2 Jmf. Ulrich Beck (1986) 
3 Jmf Nancy Fraser (2003)  
4 SCB, Välfärd nr 1 (2007) 
5 Mulinari & de los Reyes (2005) , s. 19ff 
6 Ibid. s. 20 
7 Svanberg och Tyden, Invandringen till Sverige – krav på språk som ett instrument för  
segregering (2000), s. 24 
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Sveriges integrationspolitik 

Även om Sverige rent allmänt har haft en generös invandringspolitik har den på senare år 

präglats av vad Lena Södergran kallar pragmatiskt restriktiva tendenser. Som exempel på 

dessa nämner hon införandet av visumkrav för vissa folkgrupper.8 Även i samhällsdebatten 

märks dessa tendenser. Den uppblossade diskussionen kring sfi (svenska för invandrare) och 

språktest är en av de mest uppmärksammade på senare tid.  

I DN debatt 5:e april 2007 skriver utbildningsminister Lars Leijonborg, 

migrationsminister Tobias Billström och integrationsminister Nyamko Sabuni att man nu gör 

en stor omläggning av svensk integrationspolitik. Anledningen till detta sägs vara den 

bristande integrationen av utlandsfödda i Sverige. De för fram att människor fastnar för länge 

i passivitet och att deras kunskap i svenska språket är för dålig. Sfi, en myndighet som 

bedriver svenskundervisning, ges del av skulden och anses ha låg kvalité och inte vara nog 

individanpassad.9  Vidare menar man att ett huvudmål med integrationspolitiken är att bryta 

den passivitet som många gånger präglar nyanlända invandrares liv den första tiden i Sverige. 

Av den anledningen ser man det som viktigt att så många som möjligt går på sfi. För att uppnå 

det behöver krav ställas på att invandrarna. Det bör poängteras menar de, ”att staten aldrig 

har hela ansvaret för en framgångsrik integration. Individen har också ett ansvar, bland 

annat för att söka de jobb som finns och för att delta i SFI” .10 

Liknande stämningar återfinns i de statliga styrdokumenten som finns att läsa på 

regeringens hemsida. Ett av dessa är det integrationspolitiska styrdokumentet ”Integration och 

mångfald”. I det skriver man att invandrare ej ska ses som ett homogent kollektiv och att det 

är viktigt att integrationspolitiken utformas från samhällets kulturella och etniska mångfald: 

”Integrationspolitiken ska riva hinder och öppna möjligheter för alla. Den ska frigöra 

människors inneboende kraft och bryta det utanförskap som fått fotfäste i Sverige”.11 För att 

kunna uppnå det ses försörjning som särskilt viktigt, då det ökar egenmakt. Därför ser man 

också det som viktigt att politiken skapar förutsättningar för arbete och företagande. 12 

Dessa formuleringar finner vi intressanta. Istället för tal om för krav och passivitet är en 

gemensam nämnare i vårt teoretiska underlag att det skett en övergång från en antagonistisk 

assimilering till en mer solidarisk integration. Denna diskrepans väcker frågor som berör 

                                                 
8 Lena Södergran, Återvandringspolitiken och svensk integrationspolitik. (Umeå 1998), s. 10 
9 En miljard och ökade krav i ny politik för invandrare (2007) från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=636224, hämtad 080428  
10 Ibid. 
11 Integration och mångfald från http://www.regeringen.se/sb/d2279, hämtad  080408. 
12 Ibid. 
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integrationens egentliga praktiker: vem integreras, vem integreras inte? Vad sägs och vad sägs 

inte? För att kunna komma vidare i dessa tankar bör vi först se tillbaka historiskt.  

 

Assimilering till integration 

Kring mitten av 1960-talet dominerades den breda uppfattningen i Sverige av att det bästa 

vore om de som invandrat inte avsåg att återvända till sitt hemland utan assimilerades så fort 

som möjligt i det svenska samhället. Med detta menades att invandrarna skulle anpassa sig till 

de normer och värderingar som var dominerande för socialt beteende. En av konsekvenserna 

till detta krav på anpassning var att invandrares kulturella identitet försvann till förmån för 

majoritetssamhällets.13 En statlig utredning vid namn ”Integrationens svarta bok” konstaterar 

att integrationen vid den här tiden betraktades som en smärtfri process där  

 

De nya grupperna först kommer att bli som ”oss” och sedan integrerade. Eftersom de rådande 

normerna och föreställningarna särskiljer ”vi” från ”de andra” kommer ”de” aldrig att bli som 

”oss”, utan ”de” kommer att befinna sig i en ständig och långdragen process av strävan efter 

integration.14 

 

Assimilationstänkandet började dock efterhand att ifrågasättas och efter 60-talet övergavs 

även assmilationspolitiken formellt till fördel för mångkulturell ideologi. Nu skulle istället 

invandrares språkliga och kulturella bakgrund både erkännas och främjas. Det infördes flera 

säråtgärder för att bevara bland annat språk och kultur hos invandrare.15 Enligt en 

regeringsform 1974 slogs det fast att ”etniska, språkliga och religiösa minoriteter” bör stödjas 

i upprättandet av ett eget kultur- och samfundsliv.16 Med dessa säråtgärder blev invandrarna 

som grupp synliggjorda i samhället. Man skulle kunna säga att den nya invandrarpolitiken 

lade grunden för det mångkulturella samhället.17  

Till en början användes inte integrationsbegreppet men det kom dock ganska snart att 

tas upp som en direkt motsats till assimilation. Denna nya politik hade tre huvudprinciper: 

jämlikhet, valfrihet och samverkan. Enligt den första principen fastslogs det att invandraren 

skulle ha samma rättigheter som medlemmar i majoritetssamhället. Enligt det andra skulle 

                                                 
13 Södergran (1998), s. 10ff  
14 Masoud Kamali, Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 2006:79), 
s. 60 
15 Proposition 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik 
(Stockholm) Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2271 den 8 april 2008 
16 Svanberg och Tyden (2000) s. 26 
17 Proposition 1997/98:16 Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2271 den 8 april 2008 ; Jose Alberto 
Diaz, Choosing integration: a theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden. (Uppsala, 
1993), s. 31 
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invandraren själv få välja i vilken omfattning denne ville tillägna sig den svenska kulturella 

identiteten. Slutligen, genom den tredje principen, menade man att invandrarna och 

majoritetssamhället skulle samarbeta för att solidaritet och tolerans skulle uppnås.18 

Södergran påvisar hur invandringens ojämna karaktär – där invandringsströmmar avlöst 

varandra – gjort att politiken ändrats ett flertal gånger. Även samhällsförändringar skilda från 

integration har bidragit till politiska omformuleringar som påverkat integrationspolitiken, 

menar hon.19 Denna integrationspolitiks fluktuation är även något som framkommer inom 

statens egna utredningar. Vi ska härnäst titta närmare på en sådan. 

 

En statlig utredning 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering som tillsattes av regeringen 

2004 och som sammanfattas i Integrationens svarta bok (SOU 2006:79), pekar på att 

integrationspolitiken haft kontraproduktiva utgångspunkter och fel fokus samt att 

integrationspolitiken och det integrationsarbete som bedrivits visat sig vara verkningslöst för 

att motverka strukturell och institutionell diskriminering. Författarna menar att 

integrationspolitiken grundat sig på ett åtskiljande mellan människor och ett kulturellt 

särartstänkande där personer med invandrarbakgrund exotiserats och föreställts tillhöra 

säregna speciella kulturer. Det var också en sådan premiss som varit gällande vid 

undervisning av språk, menar man. Under mantrat ”bevara invandrarkulturer” förklarades det 

att "varje 'invandrargrupp’ hade ett behov av kontakt med samma 'invandrargrupp'".20 

Genom att personer med invandrarbakgrund sorterats in under kategorin ”invandrare” så har 

det befästs att invandrare är vad svenskar inte är.21 

Utredningens rapporter ger en rad exempel på hur det etniska särskiljandet görs till 

grund för en hierarkisk uppdelning av befolkningen av typen ”de som integrerar” och ”de 

som ska integreras”; ”de som vägleder” och ”de som ska vägledas”; ”de som lär ut” och ”de 

som ska lära sig”.22 En konsekvens av detta särartstänkande är att det skapat ett ”vi” och ett 

”dem”, där ”vi” svenskar är de integrerade och ”de” är invandrarna som av oss ska integreras 

in i det svenska samhället. Utredningen menar att dessa indelningar skett inom samhällets alla 

arenor och kritiserar både den generella välfärdspolitiken och den etniska 

integrationspolitiken för att vara orsak till uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”. Värt att 

                                                 
18 SOU 2006: 79, s. 59f; Södergran (1998), s. 15 
19 Södergran (1998), s. 9 
20 SOU 2006:79,  s. 61 
21 Ibid. s. 243 
22 Ibid. s. 245 
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betona är att ”vi och dem”-tänkandet uppehållits genom denna politik trots att den formellt 

haft för avsikt bryta med den. Utredningens slutsats är att ”integrationspolitiken har kommit 

till en återvändsgränd eftersom den bara kan förverkligas genom ett återskapande av 

uppdelningen mellan ’vi’ och ’dem’”. 23 

I den här uppsatsen vill vi undersöka dessa integrationspolitikens motsägelser. Vårt 

studieobjekt är sfi, som är att betrakta som ett integrationspolitiskt verktyg.24 Vi vill 

undersöka förekomsten av och talet om integration och assimilering. Vi kommer härnäst att 

beskriva forskning kring dessa begrepp. Därefter förs en diskussion kring hur vi tänker 

använda oss av dem, samt våra frågeställningar och syfte. 

1.2 Tidigare forskning 

Här presenterar vi tidigare forskning kring begreppen assimilation och integration. Vidare 

redogör vi för olika integrationsteoretiska positioner. Vi beskriver först Jose Alberto Diaz 

integrationsmodell, samt hans syn på assimilation hämtad från avhandlingen Choosing 

integration (1993). Även Milton Gordons assimileringsprocessmodell redogörs. Till sist 

beskriver vi även tidigare forskning angående sfi.  

 

1.2.1 Integrationsteoretiska positioner 

Integration som begrepp har genom tiderna haft olika innebörder och använts på olika sätt. 

Bland annat har det i Sverige använts som en samlingsterm för statens och offentlig sektors 

intentioner och syfte att förvekliga invandrarpolitiken.25 Integrationsprocesser går att se 

utifrån ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner. Man kan prata om 

integrationsprocesser på både samhällsnivå och individnivå. I dokumentet Invandring till 

integration skriver man att integration ”kan syfta på något som skall uppnås, dvs. ett mål, 

eller på en process eller en kombination av mål och process”.26  

I en annan statlig utredning menar man att integration handlar om en ömsesidig process 

där alla i samhället är delaktiga och tar ansvar för hur olika delar kan förenas i en helhet 

samtidigt som kultur och etnisk identitet bevaras. Staten kan sätta upp integrationsmål för 

olika samhällsområden men på den individuella nivån bör integration vara något som 

                                                 
23 SOU 2006:79, s. 245 
24 Vi återkommer till sfi i kapitel 4. 
25 Proposition 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik. 
(Stockholm) Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2271 den 8 april 2008, s. 22ff 
26Ibid. 
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individen själv bestämmer över och där staten kan stödja individen genom att föra en sådan 

politik.27 

I Diaz integrationsteoretiska modell definieras integration som ett socialt fenomen som 

även kan uppfattas som en process med olika faser, vilka över tid kan utvecklas och fördjupas. 

Han menar att integration är ett tillstånd vari invandrare uppnått delvis eller hel jämlikhet med 

de infödda rörande aspekter som arbete, boende, sociala relationer och politik. Vidare menar 

han detta kan mätas och har sju utgångspunkter i sin modell, vilka han ser som distinkta och 

möjliga att göra jämförelser mellan över tid.28 

 Diaz gör åtskillnad mellan integration och assimilation och anser att en individ kan vara 

helt integrerad i det nya landet och samtidigt bevara sin kulturella tillhörighet. Assimilering 

skiljer sig från integration på så sätt att assimilering frammanar kulturell likhet medan 

integration syftar på kulturell jämlikhet, menar han. Assimilering är, således, en eliminering 

av de kulturella och beteendemässiga skillnaderna mellan de invandrande och värdlandet.29  

Samma tankegångar återfinns hos Milton Gordon. Han beskrev olika stadier som en 

individ passerar genom innan den blivit assimilerad. I studien Assimilation in American Life 

(Oxford University Press, 1964) framstår assimilation som en process innehållandes sju 

underprocesser som parallellt kan utvecklas i varierande grad. Strukturell assimilation är 

enligt Gordon nyckeln till all annan assimilation.30 Enligt Margareta Popoola, docent inom 

sociologi vid Malmö högskola, kan några av de övriga formerna beskrivas på följande vis.  

Äktenskaplig assimilering avser hur assimileringsprocesser uppstår via 

äktenskapsrelationer med medlemmar ur majoritetsbefolkningen. Enligt identitetsassimilation 

sker samma process, men istället via identifiering. Den fungerar även omvänt, t.ex. genom att 

majoritetens attityder upphör att vara fientliga. Den sista typen i Gordons modell beskriver 

kulturell assimilation, vilket åsyftar förändringen av den assimilerades kulturella preferenser 

och beteende i förhållande till gällande normer och värderingar som finns i 

majoritetssamhället.31 

Hans Zetterberg ger en alternativ läsning av hur Gordons modell kan förstås i en svensk 

kontext. Om kulturell assimilering säger han följande: 

 

                                                 
27 Proposition 1997/98:16 hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2271 den 8 april 2008. 
28 Vi väljer att här inte rada upp de sju typer av integration han använder då det är överväldigt vår poäng, som är 
att mångfalden av olika typer av integration gör den samhällelig som fenomen. 
29 Diaz (1993) s. 16 
30 Gordon 1964, s. 77-80 i ”Tidskriftsrummet och integration En kvalitativ undersökning av tidningsläsandet hos 
några individer av första generationens invandrare” -- Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/bibliotekshögskolan (2007:135) 
31 Popoola (2002): Integration, en samtidsspegling: en översikt (Stockholm: Svenska kommunförbundet) 
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Invandrare lär sig inte bara vårt språk, utan våra attityder, och våra vanor. De talar vår regionala 

dialekt, de hyllar jämlikhet, möteskultur, de lär sig vårt sätt att dölja konflikter, de firar 

midsommar och Lucia. Denna assimilering är ömsesidig. För varje invandrare som assimileras 

kulturellt blir den kvarvarande svenska bondekulturen ett uns mer kosmopolitisk och urban.32 

1.2.2 forskning om sfi 

I boken Svenska för invandrare – brygga eller gräns? (2002) skriven av Marie Carlson 

återfinns ett flertal beröringspunkter med den här uppsatsens ändamål. Studien har med ett 

explorativt förhållningssätt haft som syfte att ”bidra till en ökad förståelse av en lågutbildad 

invandrargrupps möte med det svenska samhället”. 33 För att göra detta har hon företrädesvis 

använt sig av en socialkonstruktivistisk tolkningsram. I hennes studie ingår såväl analyser av 

styrdokument som intervjuer med lärare och anställda på sfi i Göteborg. En av studiens 

slutsatser visar att sfi snarare fungerat som en gränsmarkör än som den brygga titeln sätter ett 

frågetecken kring. Det har därtill förekommit en rad motsägelsefulla logiker i den sociala 

praktiken, menar hon.34 

En aspekt som hon särskilt lyfter fram är hur ”inordningen i ’det svenska’” präglat delar 

av diskursen.35 Talet om nivåer, eget ansvar och autonomi har varit vanligt förekommande 

formuleringar i hennes empiri. Förekomsten av dessa leder till en korrigeringssträvan då 

elever som inte uppfattas kunna fylla dessa krav ses som svaga och osäkra.36  

Vi har i den här uppsatsen delvis lutat oss mot Marie Carlsons redogörelse för tidigare 

forskning angående sfi. I sin bok skriver hon att det endast finns ett fåtal stora undersökningar 

av sfi eller överhuvudtaget vuxenutbildning för invandrare att tillgå. De flesta har dessutom 

haft andra syften än regelrätt forskning. Pedagogiken nämner hon dock som undantag till 

detta,37 vilket är något vi fann stöd för.  

I vår litteratursökning framträdde även andra tendenser. Sedan Marie Carlsons 

avhandling skrevs har det tillkommit ett antal examensarbeten som handlar om sfi. På sajten 

”uppsatser.se”, som drivs i samarbete med LIBRIS databas ”uppsök”, finns för närvarande 

(2008) 17 stycken uppsatser på c-nivå eller högre.38 Vi tittade närmare på de fyra som var 

högre än c-nivå, och fann då samstämmighet med vad Marie Carlson lyft fram angående 

                                                 
32 Hans Zetterberg, Fem pärleportar för invandrare hämtad från 
http://www.zetterberg.org/Press/DN/dn931015.htm den 3 maj 2008                                                                                                                                                                                             
33 Marie Carlson, Svenska för invandrare – brygga eller gräns? (Göteborg, 2002), s. 24 
34 Ibid. s. 246 
35 Ibid. s. 249ff 
36 Ibid. 
37 Ibid. s. 25f 
38 http://www.uppsatser.se (hämtad 080608) sökning på ordet ”sfi”  
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pedagogikens dominans. Samtliga dokument var examensarbeten från lärarutbildningen, 

varav endast ett hade som syfte att kritiskt granska sfi. Vad gäller större arbeten förefaller det 

ha skett något av ett uppsving för undersökande studier som berör sfi. Bara sedan 2002 har ett 

tiotal böcker skrivits på ämnet.39 Vad gäller integrationsteoretisk granskning i stort finns en 

lång rad uppsatser och större arbeten att tillgå på temat assimilation och integration.40 

1.3 Problemområde och definitioner av begrepp 

Här diskuterar vi spänningar som finns i materialet vi tidigare diskuterat, samt ger bakgrunden 

till den definition av integration och assimilering som den här uppsatsen utgår ifrån. 

Något som framkom i diskussionen kring integrationsteoretiska positioner i föregående 

avsnitt är att Diaz tycks se integration som blott en mindre extrem form av likriktning än 

assimilering. Fokus i båda fall förefaller i hans teori ligga i den grad de invandrande kan 

förväntas bli som värdlandet.41 I den här uppsatsen vill vi istället ge stöd för en annan syn på 

innebörden av, och förhållandet mellan, assimilering och integration. I boken Från 

invandrarpolitik till integrationspolitik (1998) utvecklar Lena Södergran skillnaden mellan 

två olika integrationspolitiska hållningar. Medan invandringspolitikens syfte var att underlätta 

för invandrares möjligheter till exempelvis bostad så syftar dagens integrationspolitik till att 

integrationen av invandrare ska ses som allmänna samhällsfrågor och en del av den generella 

politiken.42  

Det finns vissa likheter mellan invandrarpolitik och integrationspolitik och begreppen 

assimilering och integration, menar vi. Där begreppet assimilering, liksom invandrarpolitik, 

riktades mot invandrares olikhet så syftar integrationspolitiken liksom begreppet integration 

till frågeställningar som rör hela samhället.  

Sverige mot rasism, en nationell kunskapsbank om arbetet mot rasism knuten till 

integrationsverket, gör vissa inlägg i denna debatt.43 Då de är en uppmärksammad aktör kring 

integrationsdiskurser menar vi att de kan ses som en tillförlitlig källa på detta område. Vad 

gäller integration skiljer sig deras definition delvis mot Diaz: 

 

                                                 
39http://www.libris.se (hämtad 080608) sökning på ordet sfi 
40 http://www.uppsatser.se (hämtad 080608) sökning på orden ”integration” och ”assimilation” 
41 Jmf. Diaz (1993), s. 12 
42 Södergran (1998), s. 48 
43 Några av ämnena de tar upp utöver integration och assimilering är: etnocentrism, islamofobi, intersektionalitet 
och globalisering. Deras hemsida är http://www.sverigemotrasism.nu 
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Teoretiskt beskriver [integration] en process som leder till en harmonisk balans mellan delarna och 

helheten. Begreppet är normativt och uttrycker en vision om hur samhället ska vara, om en möjlig 

situation som uppfattas som positiv och önskvärd. 44 (Vår kurs.) 

 

De är vidare kritiska mot integrationstänkandet som sådant och menar att begreppet 

förutsätter stabila gränser mellan ”vi” och ”dem”. I värsta fall bidrar det även till att skapa 

dessa kategorier, menar de.45  

Vad gäller assimilering har de även där en något skild syn gentemot Diaz. De håller å 

ena sidan med om att assimilering syftar till att utplåna kulturell särart till förmån för 

anpassning till majoritetssamhället och de dominerande sociala normerna.46 Liksom Diaz 

menar även de att kraven på liktriktning snarare omfattar ”beteendemässiga aspekter än 

sociala, politiska och ekonomiska resurser”, och att assimilering är ”ett uttryck för social och 

politisk kontroll snarare än en strävan efter jämlikhet”.47 Men å andra sidan menar de att 

assimilering till skillnad mot integration utgörs av: 

 

… beteendemässiga, språkliga och religiösa förändringar medan sociala, ekonomiska och politiska 

villkor för olika grupper är i fokus för integration. Med andra ord kan man säga att begreppet 

assimilering beskriver identitetsförändringar medan begreppet integration är ett uttryck för 

samhälleliga förändringar.48 

 

Den här uppsatsens begreppsdefinitioner utgår ifrån denna diskussion. Vi anser det vara en 

intressant hypotes att, för det första, se assimilation som syftandes på kulturella, språkliga och 

beteendemässiga förändringar på individnivå, och för det andra, att se integration som 

fokuseringar på det politiska, ekonomiska och sociala planet – dvs. att integration är ett 

uttryck för förändringar på samhällsnivå. Med detta menas att fall där tal om hela samhällets 

anpassning sker till följd av de många variationer på det mångkulturella dilemmat vi 

diskuterat. 

Integration och assimilering är komplicerade begrepp. Det kan vara mycket svårt att 

fånga vad de innebär på en rad. I viss mån kan de även flyta samman. Men vi vill trots detta 

yrka på att det finns en skillnad värd att betona. Givet dessa utgångspunkter menar vi att det 

är relevant att se vad man säga om uttrycken i olika förslag, kursplaner och övergripande 

styrdokument inom sfi. Går det åt bli mer betoning på samhällsförändringar eller 

                                                 
44 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2535.asp, hämtad 080420 
45 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2536.asp, hämtad 080420 
46 Ibid.; Jmf. Diaz (1993), s. 93 
47 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2536.asp hämtad 080425 
48 Ibid. 
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individförändringar? I ”Integrationens svarta bok” framkom det att ”vi och dem”-tänkande 

genomsyrade det integrationspolitiska arbetet samt att det hängde kvar i övergången från 

assimilation till integration. Vi ser det därför som intressant att undersöka huruvida dessa, 

men även andra binära motsatspar, går att finna hos sfi.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsens syfte är att med diskursanalys som metod analysera vilka 

integrationspolitiska formuleringar som kommer till uttryck inom sfi. Vi har även för avsikt 

att reflektera över användbarheten med våra metodologiska och teoretiska utgångspunkter. 

För detta syfte har vi utarbetat följande två frågeställningar: 

 

1. Hur förekommer den diskursiva (språkliga) användningen av individcentrerade och 

samhällscentrerade uttryck? 

 

För att undersöka denna fråga har vi konstruerat två delfrågor. 

 

1.1 Används binära motsatspar i vårt empiriska material? 

1.2 Kan man undersöka vårt empiriska material med hjälp av ett 

Governmentalityperspektiv?49  

 

2. Hur väl fungerar våra teoretiska och metodologiska resurser? 

 

För att undersöka denna fråga har vi även här konstruerat två delfrågor. 

 

2.1 Är binära motsatspar användbara?  

2.2 Är ett Governmentalityperspektiv användbart? 

 

1.5 Avgränsningar 

Till en början hade vi som ambition att belysa kopplingarna mellan integrationspolitiken och 

västerländska samhällets demokratiska ideal. Det var utifrån Habermas teoretiserande kring 

demokrati som nyfikenhet kring att undersöka sfi väcktes. Att se hur demokratiprocesser är 

relaterade till konkreta praktiker – så som de inom sfi – skulle kunna belysa viktiga aspekter 

av den grundläggande etik som all typ av integrationsdiskurs utgår ifrån. Vi har dock inte haft 

möjlighet att fullfölja detta spår.  

Vår undersökning är därutöver begränsad till ett av många integrationspolitiska verktyg. 

Att se interaktionen mellan olika integrationspolitiska aktörer så som arbetsförmedlingen, 

                                                 
49 Ett perspektiv som fokuserar på olika styrningsmekanismer. För en genomgång av detta se avsnitt 3.2 
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migrationsverket etcetera skulle ytterligare kunna belysa vad som styr hela den 

integrationspolitiska ordningen, vilken sfi bara är en del av. Vad gäller arbeten som dessa är 

det även väsentligt att historiska processer tas i beaktning, och att de tillskrivs en större 

funktion än den som kuliss. Det är därmed att betrakta som en tidsmässig (såväl bildligt som 

bokstavligt) avgränsning att enbart fokusera på en nutida kontext, vilket vi gör.  

I arbetets startskede undersökte vi möjligheten att göra intervjuer med lärare och elever 

på sfi. Med hjälp av dem hade vi haft möjligheten att undersöka hur subjekten förhåller sig till 

en institution så som sfi. Vi hade därmed kunnat föra in diskursiv identitetskonstruktion i vårt 

arbete och därmed haft öppningar för diskurspsykologi. Vi har även diskuterat nyttan med att 

intervjua nyanlända flyktingar med härkomst från ett icke-demokratiskt land. Vi utgår ifrån att 

det finns värdefull kunskap att få från denna grupp människor. En tes är att de har drag av 

något som Michel Foucault skulle kalla en gränserfarenhet; det demokratiska samhället som 

vi slumrande tar för givet ser de med ovana (eller möjligen allt för bekanta?) ögon. 

Vår studie av sfi sker slutligen från ett diskursanalytiskt perspektiv varvid utsagor om 

hur ”verkligheten” förhåller sig är ointressant. Vi återkommer till detta i avsnitt 4.2.  

1.6 Disposition 

I kapitel 1 kommer först en inledning samt bakgrund till ämnet. Även tidigare forskning, 

problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar belyses.  

I kapitel 2 presenterar vi diskursanalys samt kritisk diskursanalys, det vill säga våra 

metodologiska utgångspunkter. 

I kapitel 3 redogör vi för den här uppsatsens teoretiska ram.  

I kapitel 4 beskriver vi uppsatsens empiriska underlag – sfi – samt genomför vår analys av 

det. 

I kapitel 5 diskuterar vi vilka begränsningar vi stött på, både i vår egen analys och i de 

metodologiska och teoretiska verktygen. 

I kapitel 6 följer en slutdiskussion där uppsatsens övergripande karaktär diskuteras samt 

förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras först de gemensamma grunderna för det diskursanalytiska fältet. 

Sedan följer en beskrivning av kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys varpå vi även tar upp etiska aspekter. Vår egen tillämpning av diskursanalys tar 

vi upp i avsnitt 4.2. 

2.1 Diskursanalys 

En diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Det kan vidare 

preciseras som mönster av regelbundenhet i sättet att tänka, tala och handla i vissa 

sammanhang och kontexter.50 Genom att studera dessa regelbundenheter i betydelsesystem så 

som språket blir det möjligt att blottlägga och kritisera fenomen som är för givet tagna. Det är 

detta man gör inom diskursanalysen. Mats Börjesson, professor i sociologi vid mälardalens 

högskola, menar att diskursanalys förskjuter den traditionella uppmärksamheten om hur 

verkligheten är till förmån för hur ”verklighet” skapas.51 

Grundfrågor i det diskursanalytiska fältet är att undersöka det som skapas av ord och 

handlingar och hur det går till när uppfattningar och framställningar av världen konstitueras, 

samt vilka konsekvenser detta får i praktiken. Genom ett diskursanalytiskt förhållningssätt får 

man möjlighet att synliggöra vilka handlingar som blir tillgängliga och relevanta i ett visst 

sammanhang.52  

Ett av diskursanalysens grundantaganden är att det som är meningsgrundande och 

meningsskapande står i relation till social handling. De processer i vilka de sociala och 

kulturella systemen reproduceras sätts i fokus. Det viktiga blir således inte att formulera teser 

om hur verkligheten är beskaffad, eller vad som är sant. Denna syn är förknippad med de 

många och inflytelserika arbeten som sociologen och historikern Michel Foucaults stått 

bakom. 

Foucault försöker inte att ge universella förklaringar för att beskriva hur världen är, 

istället går hans arbeten ut på att se hur världen har blivit till. I diskursanalyser söker man inte 

efter universella sanningar om händelser eller samhället. Istället ser man kunskaper, sanningar 

och förklaringar som knutna till människors praktik, i det som görs och uttrycks. I Foucaults 

analyser handlar det om hur produktionen av sanningar och kunskaper synliggörs, för denna 

                                                 
50 Winther Jørgensen & Louise Marianne Philips, Diskursanalys som teori och metod. (Lund, 2000), s. 7 
51 Jmf Mats Börjesson & Eva Palmblad Diskursanalys i praktiken (Malmö, 2007) 
52 Jørgensen & Philips (2000); Börjesson m.fl. (2003) 



 14

beskrivning använder han termen ”sanningseffekter”. Han menar att man inte kan nå fram till 

sanningen eftersom man aldrig kan tala från en position utanför diskurserna. Således bör man 

fokusera på hur sanningseffekter skapas inom diskurser och hur de konstrueras så att de ser ut 

som de ger sanna eller falska bilder av verkligheten.53 Foucault själv definierade diskurs som 

en regelstyrd framställning av utsagor som utgör en föreställning om någonting.54   

Diskursanalys kan se ut på många olika sätt. Detta gör att det finns en stor variation vad 

gäller de analyser som kan göras.55 Foucault förknippas ofta med vad man inom 

diskursanalytiska fältet kallar de stora diskurserna, där det ofta är styrningsformer, 

maktrelationer, kategoriseringar, normaliseringsprocesser och identiteter som studeras.56 

  

2.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys tillhandahåller teorier och metoder för att problematisera och undersöka 

relationer mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sammanhang.57 

Följande förhållningssätt menar Whinter Jørgensen och Philips är gemensamma för kritisk 

diskursanalys. Listan bygger på Fairclough och Wodak58:   

 

• Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis 

lingvistisk-diskursiv karaktär:  Syftet med kritisk diskursanalys är att 

kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen av social och 

kulturell reproduktion samt förändringsprocesser. Detta utgör den 

diskursiva praktiken, som är en form av social praktik som bidrar till att 

konstituera den sociala världen.59 

• Diskurs är både konstituerande och konstituerad: Diskurser kan ses 

både som konstituerad och konstituerande, diskurs är en social praktik 

med ett dialektiskt förhållande till andra sociala fenomen.60  

• Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget: En 

konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion.61 

                                                 
53 Jørgensen & Philips (2000) s. 21 
54 Jmf. Öhman (2007) 
55 Jmf Börjesson (2006) 
56 Jmf. Öhman (2007) 
57 Jørgensen & Philips (2000), s. 66 
58 Ibid. s. 67 
59 Ibid. 
60 Ibid. 67f 
61 Ibid. s. 68f 
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• Diskurser fungerar ideologiskt: Diskursiva praktiver har en ideologisk 

effekt dvs. de reproducerar och skapar ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper.62 

• Kritisk forskning:  Genom att söka synliggöra hur diskursiva praktiker 

upprätthåller en social värld av ojämlika maktförhållanden är forskningen 

kritisk och dess syfte är att bidra till social förändring.63 

 

En av den kritiska diskursanalysens mest framträdande teoretiker är Norman Fairclough. Liksom 

den ovan beskrivna ”mittfåran” menar han att diskurs är en form av social praktik som både 

reproducerar och förändrar kunskaps- och betydelsesystem, identiteter och sociala relationer, 

inklusive maktrelationer.64 Centralt för Fairclough är hans betoning av de föränderliga frigörande 

roller den kritiska diskursanalysen kan spela. 

En diskurs aldrig är fastlåst eller något givet, även om det kan framstå som det. Enligt 

Fairclough ska man helt enkelt dekonstruera det hegemonin byggt till något annat, ifrågasätta det 

för givet tagna som alltid får sociala konsekvenser.65 Fairclough uppfattar strukturer som sociala 

relationer i samhället och i bestämda institutioner. Diskursen bör vidare inte ses som helt 

konstituerande även om den alltid enligt Fairclough uppkommit under sådana förhållanden.66 Det 

finns med andra ord sådant som diskursanalys inte kan fånga.  

Då den sociala praktiken utgörs både av icke-diskursiva och diskursiva element behöver 

man också använda sig av sociologisk teori för att för att relationerna mellan texterna, de 

samhälliga, kulturella processerna och strukturerna ska kunna klarläggas.67 

Dessa relationer ingår i den tredimensionella modell Fairclough utvecklat. Denna modell fungerar 

som en analytisk ram där alla tre dimensionerna dras in i diskursanalys genom en kommunikativ 

händelse (så som en skriven text).68 

 

Dessa tre dimensioner är: 

 

• Textnivån: Fokus ligger på den formella karaktären av texten och hur dess struktur 

medverkar till att konstruera diskurser. 

                                                 
62 Ibid. s. 69 
63 Ibid s. 70 
64 Ibid. s. 71 
65 Ibid. 79f 
66 ibid s. 68 
67 Ibid. s.74 
68 Ibid. 
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• Den diskursiva praktiken: Fokus ligger på hur diskursiva utsagor skapas, tolkas och 

kategoriseras i relation till redan existerande diskurser. 

• Den sociala praktiken: Den diskursiva praktiken formar den sociala praktiken genom 

texter. Förändring av diskursiva praktiker kan förändra den vedertagna 

diskursordningen och ligga till grund för kulturell och social förändring.69 

 

Hegemoni och ideologi 

Fairclough menar att diskursiv praktik och maktrelationer baseras på en bestämd föreställning 

om ideologi och hegemoni. Ideologi ska här förstås som ”betydelse i maktens tjänst”.70 

Hegemonibegreppet tillhandahåller enligt Fairclough ett sätt att analysera hur diskursiv 

praktik ingår i en större social praktik.71 Han menar alltså att ideologier är 

betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, reproduktion och transformation av 

dominansrelationer: 

 

Hegemoni är inte bara dominans utan en förhandlingsprocess vari man skapar betydelsekonsensus. 

De konkurrerande elementens existens bär frö till motstånd, eftersom de element som ifrågasätter 

de dominerande betydelserna förser människor med resurser till motstånd.72  

 

Etiska aspekter 

Slutligen finns en del etiska överväganden att göra. Fairclough menar att man noga måste 

överväga och reflektera över hur forskningsresultatet kan användas i offentligheten. Det finns 

en risk för att resultaten kan exploateras i syfte att förändra diskursiva praktiker. Däremot ser 

han gärna att man använder forskningsresultaten på ett sätt som gör människor mer medvetna 

om diskurs som social praktik som bidrar till ett förstärkande av ojämlika maktrelationer. För 

att detta skall vara uppnåeligt krävs det dock att forskaren använder sig av kritisk 

språkmedvetenhet. Denna medvetenhet kan ge människor förståelse för hur den diskursiva 

praktik de deltar i formar och förändrar sociala strukturer och maktrelationer.73 

                                                 
69 Ibid. s. 74ff 
70 Ibid. s. 79 
71 Ibid. s. 80 
72 Ibid. 
73 Ibid. s. 92 
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3. Tolkningsramar 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Först följer ett 

avsnitt om postkolonial teori, därefter redogör vi för begreppet Governmentality.  

3.1 Postkolonial teori 

Postkolonial teori präglas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och det är detta gjort den 

svårfångad. Det är överhuvudtaget svårt att ge ett entydigt svar på vad ett postkolonialt synsätt 

erfordrar. Utgångspunkten för vissa är att koloniseringen medfört att det europeiska 

modernitetsprojektet upphöjts till att vara de facto standardmodellen för andra att uppnå. I 

”Integrationens svarta bok”, menar man att ”kolonialismen har haft stor betydelse för 

skapandet av maktrelationer och underordning för skapandet av maktrelationer, stereotyper 

och underordning av koloniserade folk världen över”.74 

Men det postkoloniala avser inte huvudsakligen imperialistiska makters kolonisering av 

”perifera” länder, utan om den diskursiva konstruktionen av västvärldens överlägsenhet. Den 

postkoloniala kritiken har skapat nya referensramar för att utforska relationen mellan kunskap 

och makt genom att granska grundvalarna för moderniseringsparadigmet. De områden som är 

föremål för analys är till exempel migration, slaveri, motstånd och representation. Det är 

således inte endast sociala eller ekonomiska omdaningar som problematiseras.75  

Av särskild vikt för uppehållandet av "vi och dem"-tänkande (eller Stuart Halls variant 

väst och ”and the rest”) menar man att kunskapsproduktionen har. Postkoloniala teoretiker för 

en djuplodande kritik av alla former av institutionaliserad kunskapsproduktion, särskilt de av 

akademisk karaktär.76 Det hör därför inte till ovanligheten att man tar den kritiska kniven mot 

sin egen strupe. Det är numera en vedertagen uppfattning att fältet i sig är ett säte för 

”anglosaxisk hegemoni” 77, något vi håller med om är problematiskt. 

Många menar att det postkoloniala fältet har sin uppkomst i verket Orientalism (1978) 

och dess författare Edward Said. Tvärtemot vad namnet kan anspela på handlar det inte om 

Orienten, det vill säga det österländska område man idag kallar mellanöstern. Istället 

diskuterar boken hur representationerna i väst framställt Orienten och därmed också ”skapat” 

den. Verket för fram hur europeisk identitets överlägsenhet gentemot alla andra folk och 

kulturer konstrueras.  

                                                 
74 SOU 2006:79, s. 53. 
75 Mulinari & de los Reyes (2005) , s. 15, 62f, 75 
76 Ibid. s. 70 
77 Ibid. s. 72 
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Titeln på detta verk kan ses som en metafor för vad som är utmärkande för 

postkoloniala studier; det är inte orden eller företeelsen (så som orientalism) utan 

konstruktionerna av dem som analyseras. Verkets kanske viktigaste insikt är att diskurserna 

bakom orientens framställning är av ideologisk karaktär.78 

Ania Loomba menar dock att det finns en risk med att rikta för stor uppmärksamhet 

kring den ”handfull essäer som [ses som] viktigare än ämnet självt”79, och att det finns en 

fara i att betona dessa på bekostnad av de många teoretiska landvinningar som ryms inom 

fältet. Postkolonial teori aktualiserar behovet av en subversiv kulturproduktion. Detta har de 

los Reyes och Diana Mulinari sammanfattat i följande kärnfulla formulering, då de säger att 

det behövs… 

 

…en icke-förtryckande historieskrivning som bortom essentialism, eurocentrism och objektifiering 

av ”den andre” förmår synliggöra hur olika mänsklig erfarenheter /…/ genereras utifrån den 

ojämlika världsordning som följde efter den koloniala expansionen. 80 (Vår kurs.) 

 

3.2 Governmentality 

Governmentality är ett sätt att förstå hur styrning och politisk makt hänger samman, samt hur 

de har förändrats. Det som diskuteras inom fältet är hur olika styrningsmekanismer kommit 

att bli framträdande framför andra. Man problematiserar framförallt förskjutningen av ansvar 

från stat till individ.81 En av utgångspunkterna är således att individen istället för att 

disciplineras till det rätta istället själv ska vilja vara ”rätt”, vilket kan innefatta sådant som 

”lycklig”, ”sund”, etc.82 Marie Öhman menar att governmentality kan beskrivas som ”hur 

sanningar och kunskaper om livet ska göras till något eget, till en form av självreglering, så 

att människor väljer att handla i linje med det god och rätta utan hot och tvång”.83  

Enligt Palmblad och Eriksson kan denna typ av styrmedel övergripande benämnas som 

”social styrning”. Det handlar ofta om kombinationer av styrningar. De tre som premieras är 

för det första administrativ styrning – här talar man metaforiskt om piskans makt, dvs. förbud 

eller befallningar. För det andra talar man om ekonomisk styrning. Det kan innebära olika 

former av skattepolitik, alltså sådana där pengarna styr. Sist talar man om normativ styrning. 

                                                 
78 Ibid. s. 64, 66 
79 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism  (Stockholm 2005), s. 18 
80 Mulinari & de los Reyes (2005) , s. 75 
81 Palmblad och Petterson, Skolhälsofostran (Örebro, 2003), s. 177 
82 Ibid. 
83 Jmf. Marie Öhman (2007) 
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Med detta styrmedel kan man genom exempelvis utbildning förändra värderingar och 

kunskaper. Av Palmblad och Eriksson har denna styrning fått epitetet ”predikan”. Vidare 

menar man att det ofta förekommer en sammanlagd effekt av piskan, pengarna och 

predikan.84 

 Begreppet Governmentality härstammar, liksom diskursanalys, från Michel Foucault. 

Det kan förstås mot bakgrunden av den tes gällande skiftet av maktmodeller som Foucault 

utvecklade i Sexualitetens historia (1976). Enligt den har det skett en förändring där den 

gamla modellen som kännetecknades av makt baserad på ”suveränitet/lydnad”, nu blivit 

utbytt mot en annan som snarare kännetecknas av ”dominans/underordning”.85 Detta belyser 

hur det centrala inte längre handlar om maktens grepp över lydiga medborgare utan en 

styrning av livet självt, vilket är jämförbart med förskjutningen från stat till individ. Foucaults 

antagande om den nya maktlogiken framhävs således inom governmentality. 

Som Foucault uttrycker det kämpar vi för rätten "till livet, till kroppen, till hälsan, till 

lyckan [...] 'rätten' att bortom allt förtryck och all 'alienation' återfinna vad man är och allt 

det som man kan bli".86

                                                 
84 Palmblad och Eriksson (1995), s. 24 
85 Charles Taylor, “Foucault on Freedom and Truth” Political Theory (Vol. 12, No. 2. s. 152-183), s. 165 
86 Michel Foucault, Sexualitetens historia (1975), s. 145f 
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4. Studie av sfi 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet redogör vi först för sfi:s historia, från 60-tal till nutid. Därefter presenteras 

dess roll i integrationspolitiken. Hur vi ska analysera sfi redogörs sedan, varpå analysen och 

dess sammanfattning följer. 

4.1.1 Sfi historiskt 

Som vi tidigare nämnt var den rådande integrationspolitiska principen fram tills 1960-talet 

”integration genom assimilation”, med detta menades att integration skulle uppnås genom 

generella, snarare än specifika, sociala åtgärder. Från och med 1960-talet tog diskussionen fart 

angående alternativa förhållningssätt. Fokus från regeringshåll lades kring de svårigheter med 

språk som invandrare uppfattats ha stött på i mötet med det svenska samhället.87 

Undervisning i svenska för invandrare började 1965 och då först som en 

försöksverksamhet anordnad av studieförbunden. Försöksverksamheten med sfi omfattade 

inte bara svenska språket, utan även studiecirklar med samhällsundervisning för invandrare. 

Man ägnade sig också åt uppsökande verksamhet bland hemarbetande invandrare. Mellan 

åren 1968 till 1982 ordnades det vid flera folkhögskolor även sommarkurser för invandrare. 

Vidare ordnades undervisning i svenska språket med samhällsorientering inom 

arbetsmarknadsutbildningen och av arbetsmarknadsverket inom ramen för det statliga 

flyktingomhändertagandet.88 

Det var dock först 1986 som verksamheten gjordes permanent. Inom ramen för en 

särskild läroplan drogs då särskilda riktlinjer upp. Undervisningen delades då upp i 

grundläggande svenskundervisning och påbyggnadsundervisning. För den grundläggande 

svenskundervisningen fick kommunerna ansvaret och den kunde bedrivas av kommunen själv 

via den kommunala vuxenutbildningen (komvux) eller av studieförbund och folkhögskolor 

som fick det i uppdrag av kommunen.89 

Påbyggnadsundervisningen skedde fortsatt i studiecirklar inom studieförbunden eller 

inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen som en förberedelse för en yrkesutbildning. Efter 

att det påtalats brister i detta system genomfördes 1991 en reform av sfi, som innebar att 

                                                 
87 Svanberg & Tyden (2000), s. 25 
88 Ds 1999:48) Begreppet invandrare – användningen i lagar och förordningar. Hämtad från 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/197 den 8 april 2008 
89 Ibid. 
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uppdelningen av sfi i en grundläggande undervisning och en påbyggnadsundervisning ersattes 

av en sammanhållen utbildning, vilken kommunen hade ansvar för. Vid denna tid tillkom 

även en ny läroplan för grundläggande undervisning för vuxna invandrare, Lsfi-91.90 

Den 1 juli 1994 ändrades återigen reglerna för sfi. Förändringarna gjordes bl.a. i fråga 

om vilka som hade rätt till sfi. Det spelade inte längre någon roll hur länge personen hade 

varit eller arbetat i Sverige, det som avgjorde rätten till sfi var nu endast om personen saknade 

sådana grundläggande egenskaper i svenska språket som sfi ämnar ge, dvs. om personen hade 

behov av undervisningen. Nu bestämdes också att läroplanen för sfi inte gällde längre, 

verksamheten skulle istället vila på de grundläggande värden vilka framgår av 1994 års 

läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94. Reglerna om sfi har sedan 1994 förblivit i allt 

väsentligen detsamma.91 

4.1.2 Sfi idag 

Sfi ligger idag (2008) under det offentliga skolväsendet för vuxna i Sverige. Det är varje 

enskild kommuns ansvar att se till att en vuxen som har rätt att gå sfi också får den 

möjligheten.92 Såhär formulerar man det i skollagen: ”när någon som har rätt till 

utbildningen, har anmält sig för att studera i sin hemkommun ska utbildningen starta inom tre 

månader. Detta är kommunens skyldighet”.93  

Syftet med sfiutbildningen är att den ska ge grundläggande kunskaper i det svenska 

språket samt att invandrare som inte kan läsa eller skriva ska få möjlighet att skaffa sig sådana 

kunskaper. Att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls-, 

och arbetsliv är något individen får möjligheter att utveckla på sfi.94 Kursplanerna på sfi 

innebär att beroende på studiebakgrund och förkunskaper så placeras den studerande inom en 

av tre studievägar med varierande studietakt. Studievägarna är anpassade för att möta 

studenternas olika behov och målsättningar, utbildningen ska därtill vara flexibel.95  

Kursplanen för sfi är numer utarbetad så att den studerande samtidigt kan kombinera 

eller samordna kurser inom sfi med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, 

särvux (vuxenutbildning för utvecklingsstörda), praktik, förvärvsarbete eller annan 

sysselsättning. Studenter inom sfi kan därmed snabbare delta i samhällslivet, få arbete eller 

                                                 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 http://www.skolverket.se/sb/d/389 hämtad den 25 april den 2008. Senast granskad 9 april 2008.  Skollagen 13 
kap, 3-5§§ hittas på: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=391&bet=1985:1100 
93 Ibid. 
94 http://www.skolverket.se/sb/d/389/a7700;jsessionid=129E7FO5OD1D15426FDEO847763FDCD4  hämtad 
den 25 april 2008. 
95 Ibid. 
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fortsätta sina studier om studierna differentieras och integreras, anses det. Sfi ska också 

förbereda för vidare studier.96  

 

4.1.3 Sfi:s roll i integrationspolitiken 

Sfi är att betrakta som ett av flera integrationspolitiska verktyg, vars roll är att ge invandrarna 

utbildning i svenska språket och om svenska samhället. Sfi är en samverkanspart i 

”Överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare”, som 

2001/2004 fattades mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för 

skolutveckling, Statens skolverk och Sveriges kommuner och landsting.97  

Syftet med överenskommelsen är att i samverkan erbjuda invandrare en effektiv 

introduktion in i svenska samhället. Introduktionen och dess insatser avser den första tiden i 

Sverige, vilket normalt anses vara det tre första åren.98 Vägledande för aktörerna inom 

överenskommelsen är att introduktionen ska följa de övergripande integrationspolitiska målen 

det vill säga att underlätta för den enskilde att utnyttja och utöva sina medborgerliga 

skyldigheter, rättigheter och möjligheter, samt även underlätta för att den enskilde individen 

ska kunna bli självförsörjande.99  

Myndigheten för skolutveckling har som roll i samverkan att lokalt och regionalt 

utveckla introduktionen och bättre anpassa svenskundervisningen för invandrare efter 

deltagarnas behov. Myndigheten har även som uppdrag att utveckla ämneskompetensen hos 

sfilärare. Skolverket som sfi lyder under har som åtagande att samverka med andra 

myndigheter. Eftersom det ses som viktigt att elever på sfi får chans att i arbetslivet eller vid 

andra tillfällen öva det svenska språket blir samverkan med lokala aktörer såsom 

arbetsförmedling, företag, offentlig sektor, annan vuxenutbildning t.ex. komvux viktig för 

ordnande av arbete, praktikplatser och studieplatser. När det gäller det övergripande 

integrationspolitiska målen ska sfi lokalt samarbeta med samhällsinstitutioner som t.ex. 

försäkringskassan, socialtjänst och sjukvård. 100 

 

                                                 
96 http://www.skolverket.se/content/1/c4/24/02/overenskommelse20040301.pdf  hämtad den 26 april 2008 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 



 23

4.2 Tillämpning 

I vår tillämpning av kritisk diskursanalys kommer vi bland annat att titta på huruvida det sker 

reproduktion eller förändring inom sfi. Vi har för avsikt att blottlägga de processer där det 

finns stridigheter om betydelser. Som Mats Börjesson påvisar är det viktigt att komma ihåg att 

verkligheten kan se ut på ett annat sätt än det som diskursen ger sken av. Som vi nämnde i 

metodavsnittet kan man med fördel försöka se det som sägs implicit eller inte uttrycks alls. 

Även om kritisk diskursanalys föreskriver en tredimensionell modell för sin analys har 

vi i frånvaro av de nödvändiga lingvistiska kunskaper som krävs för att analysera textnivån 

istället valt att fokusera på den diskursiva praktikens samt sociala praktikens nivåer. Vi har 

utöver det även velat undersöka vilka konsekvenser de diskursiva praktikerna kan få för den 

sociala praktiken. 

(1) Vad gäller den diskursiva praktiken har vi tagit hänsyn till de förhållanden i vilka 

dokumenten som utgör vår empiri skapades: 

 

Figur 1 

 

Övergripande styrdokument: 
”Integration och mångfald” 

(2008) 

Övergripande styrdokument: 
”Överenskommelsen om 

utveckling av introduktion för 
flyktingar och andra invandrare” 

(2001/2004) 

”Kursplan för svenskundervisning 
för invandrare (sfi)” (2007) 

”Förslag till ny kursplan för 
svenskundervisning för 
invandrare (sfi)” (2008) 

”Bedömningsmaterial – Svenska 
för invandrare. Kurs A-D” (2004) 
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Som går att utläsa har dokumenten en hierarkisk karaktär. För genomförandet av vår analys 

samlade vi först in material gällande integrationspolitik från ett flertal källor. Bland dessa 

ingick utvärderingar, handlingsplaner och författningssamlingar. I slutändan begränsade vi oss 

dock till dokument med en statlig karaktär. Att valet av material i det närmsta skedde 

godtyckligt är inte nödvändigtvis ett problem. Mats Börjesson skriver att representativitet är 

av underordnad betydelse eftersom diskursanalys på ett ontologiskt plan bortser från vilken 

”sanning” som kan finnas.101 Denna syn är genomgående i våra teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Det var förvisso vi själva som valde vilka dokument som hade relevans, men 

vår avsikt var att välja dokument som hörde ihop. 

(2) Som vi nämnde tidigare är det först när man via den sociala praktikens nivå sätter 

kritisk diskursanalys i relation till annan teori som den blir meningsfull.102 Till detta har vi 

använt oss av Ulrich Becks teori om individualiseringsprocesser. Vi återkommer till detta i 

avsnitt 4.3.5. 

Vad gäller de flesta typer av forskning är det fundamentalt att den interna logiken 

teorier emellan inte går emot varandra. Vi anser att våra metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter kan användas tillsammans. Som stöd till detta kan nämnas att såväl kritisk 

diskursanalys, governmentality och postkolonialteori härstammar från Michel Foucault. Det 

kan även anföras att de alla ingår i en poststrukturalistisk ansats, även om postkolonial teori 

utöver detta delar rötter med kritisk teori. 

 

4.3 Resultat och analys 

I vår analys kommer vi att redogöra för fem skilda områden. Den övergripande 

frågeställningen som kommer att behandlas är huruvida talet i empirin kan analyseras utifrån 

förekomsten av individ- eller samhällscentrerade uttryck. 

4.3.1 Skillnader och likheter i det empiriska mater ialet 

En aspekt av huruvida det bör tolkas som individ- eller samhällscentrerade uttryck är med 

vilket tal invandrare omnämns. Som går att utläsa i vår skiss (se figur 1) ingår två 

uppsättningar av dokumentet ”Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)”. Det 

första från 2007 som är den nu gällande kursplanen medan det andra är ett förslag till en ny 

kursplan från 2008. Dessa har producerats i något skilda omständigheter, främst markerat av 

                                                 
101 Börjesson (2007), s. 11 
102 Se kapitel 2 ”metod” 
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regimskiftet inom svensk politik.103 Något som blev framträdande i analysen utav dessa 

dokument är talet om ”kan” och ”ska”. Vi kommer först att göra en analys av dessa två 

dokument, därefter diskuterar vi även övrigt material. 

I det äldre dokumentet, ”Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)”, 

(hädanefter ”kursplan 2007”) skriver man att det är viktigt ”att eleven ges alla möjligheter att 

öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter…”.104 

Här framställs möjligheten till att kombinera studier och andra aktiviteter som ett val. I 

dokumentet ”Förslag till ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)” (hädanefter 

“förslag 2008”) säger man istället att ”utbildningen ska med utgångspunkt från individens 

behov, kombineras med förvärvsarbete...”.105 Här går det att se hur det förändrade ordvalet – 

 där kan ersatts av ska – påverkar formuleringen.  

Även i ”Bedömningsmaterial – Svenska för invandrare. Kurs A-D” (hädanefter 

”bedömningsmaterial”) som är ett stödmaterial till ”kursplan 2007” framkommer talet om kan 

och ska. I bedömningsmaterialet skriver man att målet för kurs c är att eleven ”ska kunna 

kommunicera muntligt i enkla situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv”.106 

Ovanstående typ av formulering återkommer på alla nivåer inom sfi. Vad gäller lärarna 

däremot finns det genomgående i texten formuleringar som fastslår att det är upp till läraren 

själv att avgöra hur proven kan utformas eller om de överhuvudtaget bör användas.  

Exempelvis skriver man i bedömningsunderlaget för c-kursen att ”bedömning och eventuella 

provuppgifter kan utgå från enkla situationer i vardags- samhälls- och arbetsliv”.107  

Att en formulering ersatts eller skiljer sig åt beroende vem den är riktad mot är något 

som framkommer även i ”kursplan 2007”. Där betonas allt vad sfi kan ”ge” de studerande. 

Exempelvis menar de att ”sfi ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att lära 

sig och utveckla ett funktionellt språk”.108 Motsvarande formuleringar saknas eller har ersatts 

i ”förslag 2008”.109  

Även det omvända förekommer, dvs. att formuleringar har tillkommit. Ett exempel på 

något som finns i ”förslag 2008” men saknas i ”kursplan 2007” berör olika kompetenser: 

                                                 
103 Vilket vi återkommer till i avsnitt 4.3.4 ”Diskursens stabilitet” 
104 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) (2006) hämtat från 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/77/00/SFI_svenska.pdf den 28 april 2008, s. 1 
105 Förslag till ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi. (2006) hämtat från 
http://www.skolverket.se/sb/d/150/url/0068007400740070003a002f00770034002e00730 den 10 april 2008,  s. 1 
106 Bedömningsmaterial. Svenska för invandrare. Kurs A-D.  (2004) hämtat från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1277 den 28 april 2008, s. 35 
107 Ibid. 
108 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), s. 1 
109 Förslag till ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), s. 1 
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”språklig kommunikation kräver många olika kompetenser […] en annan kompetens är […] 

interkulturell kompetens”.110 I detta citat framkommer att (bl.a.) interkulturell kompetens är 

något som krävs för språklig kommunikation, det vill säga något som sfi lär ut. Således är det 

”dom” som behöver interkulturell kompetens.111 Ingenstans står att finna huruvida ”vi” är i 

behov av sådan kompetens. En liknande observation gör utredarna i den statliga rapporten 

Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) då de poängterar: 

 

Om särskiljande processer skapar en essentiell andra är det underordningen som gör denna andra 

underlägsen och avvikande. [---] Enligt denna politik har ”vi svenskar” blivit en integrerad grupp i 

förhållande till ”dem” som pågrund av sitt ”underskott” är icke-integrerade och i behov av 

integrationsinstatser.112  

 

Andra exempel berör saker som försvunnit. I ”kursplan 2007” skriver man följande angående 

kriterier för betyget ”väl godkänd”: ”Eleven beskriver sina erfarenheter av demokratiska 

värderingar, rättigheter och skyldigheter i samhället, ger exempel, och jämför med andra 

länder”.113 Ett annat kriterium för detsamma lyder: ”Eleven diskuterar svenskt vardags-, 

samhälls- och arbetsliv och gör jämförelser med andra länder”.114 Det som nämns som 

underlag för betygskriterierna stämmer dock inte överens med vad man anger som 

utbildningens mål, som inte nämner vare sig demokrati eller det svenska samhället.115 Någon 

motivering till varför dessa saker är relevanta ur en språkinlärningssynpunkt nämns inte 

heller.116 Det sammantaget med att liknande formuleringar helt saknas i ”förslag 2008” 

förtjänar dock en mer utförlig diskussion.  

Sett ur ett Governmentalityperspektiv kan det förklara varför just tal om ”demokrati” 

och ”Sverige” försvunnit som en del av den förskjutning från statliga till individcentrerade 

styrningar man menar har skett.117 Att formuleringar kring demokrati och svenska samhället 

försvunnit ur ”förslag 2008” kan dels ses som ett tecken på att det inte längre är staten som 

ska påvisa vilka värderingar som är eftersträvansvärda utan individen själv som ska känna av 

det. Men det kan även ses som del i en större förändring där ekonomisk styrning fått ge vika 

                                                 
110  Ibid. s. 1 
111 Det är värt att poängtera att även ”kursplan 2007” nämner interkulturell kompetens (jmf. s. 10). Däremot 
saknas helt det kravfyllda ordalaget som omger meningen i den nya. 
112 SOU 2006:79, s. 245, 253 
113 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), s. 5 
114 Ibid. 
115 http://www.skolverket.se/sb/d/389 (hämtad 080420) 
116 Det nämns inte heller varför jämförelser med andra länder ses som relevant inom ramen för ”lära om det 
svenska samhället”, som också är ett av dess mål. 
117 Jmf. avsnitt 3.2 ”Governmentality” 



 27

för normativ styrning. Som vi nämnde i bakgrundskapitlet kännetecknades 60-talet av 

arbetskraftsinvandring, och den sågs i och med det huvudsakligen som en ekonomisk fråga. 

Kanske finns det likheter med detta och vad man inom Governmentality kallar ekonomisk 

styrning. Integrationspolitiken har sedan 60-talet bytt spår enligt Södergran. Ett exempel på 

detta finner vi måhända i jämförelsen mellan kursplanerna. Även om tidsspannet mellan dessa 

två endast är ett par år så kan det faktum att ett regimskifte i svensk politik ägt rum ha 

inverkat.118  

4.3.2 Individ- och samhällscentrerade uttryck  

Genomgående har vi i vårt empiriska material funnit språkbruk med såväl individcentrerade 

som samhällscentrerade uttryck. I ”kursplan 2007” menar man att ”det är […]  av stor 

betydelse att utbildningen är flexibel och anpassad till den enskilda individen”.119 I ”förslag 

2008” förekommer även där närmast identiska formuleringar. Exempelvis menar man att 

”utbildningen ska [...] anpassas till individens intressen...”.120 Dessa uttalanden förtjänar en 

närmare granskning.  

Om man, i likhet med kursplanerna, formulerar det som att utbildningen ska vara 

anpassad till den enskilda individen, kan man få intrycket att avsikten är ett samhälle som 

anpassar sig till individen och inte tvärtom. Om så vore fallet skulle det ge belägg för den 

definition av integration som vi i den här uppsatsen utgått ifrån. Den definierade integration 

som syftandes på ”det politiska, ekonomiska och sociala planet – dvs. att integration är ett 

uttryck för förändringar på samhällsnivå”. Gemensamt för båda kursplaner är således att det 

är något större än individen som ska anpassas, snarare än att anpassa individen själv.  

I dokumentet ”bedömningsmaterial” skriver man om den uppdelning mellan kurserna 

A-D som gjorts. Varje enskild kurs ska ha skilda inriktningar utefter hur eleverna utvecklar 

sina förmågor, menar man: 

 

…från kommunikation i enkla vardagliga situationer (kurs A), via i vardagliga sammanhang och i 

för individen relevanta yrkessituationer (kurs B) och i enkla situationer i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv (kurs C) … 121 (kurs. som original) 

 

                                                 
118 Hur detta kan ha gått till för vi en vidare diskussion kring i avsnitt 4.3.4 
119 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), s. 1 
120 Förslag till ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), s. 1 
121 Bedömningsmaterial. Svenska för invandrare. Kurs A-D.  (2004) hämtat från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1277 den 28 april 2008, s. 16 
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Vad som framkommer kan tolkas som förekomsten av en hierarkisk ordning där individ- och 

arbetsrelaterade kunskaper premieras ovan samhälleliga. Vi ser det därför som ett exempel på 

att individcentrerade uttryck prioriteras ovan samhällscentrerade uttryck. 

Även i övrigt material är uttryck för individcentrering frekventa. I dokumentet 

”Överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare” 

(hädanefter ”överenskommelsen”, se figur 1) säger man att ”introduktionen skall underlätta 

för den enskilde att bli självförsörjande…”.122 Men i detta dokument framkommer, till 

skillnad mot kursplanerna, även samhällscentrerade uttryck. Exempelvis menar man att ”de 

samverkande myndigheterna skall gemensamt verka för att introduktionsinsatserna utformas 

så att den (sic!) stödjer en snabb och effektiv etablering”.123 Även här får vi stöd för vår 

definition av begreppet integration. Man riktar sig visserligen till individen, men det är de 

samverkande myndigheterna som skall vara formbara utifrån dennes behov. Givet att det är 

det omkringliggande samhället och inte individen som skall förändras är det således i linje 

med integrationstanken. 

Förekomsten av såväl individ- och samhällscentrerade formuleringar går även att finna i 

det andra övergripande integrationspolitiska styrdokumentet ”Integration och mångfald”. I det 

betonas inte bara att den generella politiken ska vara utformad utifrån samhällets ”etniska och 

kulturella mångfald”124, man menar även här att det bör ske utifrån ”individens behov”.125 Det 

finns dock tvetydighet i vad man kan mena med en sådan formulering. Men givet att det är 

möjligt att tillgodose såväl mångfalden som individens behov, så kännetecknas båda dessa 

formuleringar av integrationstanken och är således att betrakta som ett samhällscentrerat 

uttryck. 

 

4.3.3 Konkurrerande diskurser 

I vår empiri ingår dokumentet ”bedömningsmaterial” (se figur 1). I det redogörs utförligt för 

hur man kan och bör genomföra kunskaps- och språkprov, samt vad som skiljer sig mellan att 

mäta, testa och bedöma.126 I materialet framkommer att information om hur eleverna presterar 

                                                 
122 Överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare. (2004) hämtat från  
http://www.skolverket.se/content/1/c4/24/02/overenskommelse20040301.pdf  
den 28 april 2008, s3 
123 Ibid. s. 1 
124 Integration och mångfald, s. 1 
125 Ibid. 
126 Jmf. Bedömningsmaterial – Svenska för invandrare. Kurs A-D, s. 10-82 
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”bör samlas in systematiskt och komma från allehanda håll”.127 Syftet med detta underlag 

menar man är ”att vara ett stöd för lärare vid bedömning och betygssättning”.128 Som vi 

tidigare nämnt är syftet med sfiutbildningen att den ska ”ge grundläggande kunskaper i det 

svenska språket samt att invandrare som inte kan läsa eller skriva ska få möjlighet att skaffa 

sig sådana kunskaper”.129 Värt att notera är att det inte motiveras varför just testen, 

mätningarna eller bedömningarna skulle uppfylla detta syfte, eller varför de sägs ligga i 

elevernas intressen.  

I en rapport kallad ”Utvärdering av 2003 års kursplan för sfi” (hädanefter ”utvärdering 

2003”) skriver man att det finns ambivalens kring värdet av sfibetyg. Å ena sidan menar man 

att arbetsgivarna gör sin egen bedömning utifrån behov av svenskkunskaper, samt att sfibetyg 

inte nödvändigtvis är avgörande för arbete. Å andra sidan säger också man att betyg i kurs d 

”krävs av arbetsförmedlingen [...] för att få en plats i ett arbetsmarknadsprogram”.130 Dessa 

formuleringar väcker frågor. Kopplingen mellan sfibetyg och arbete beskrivs här som om den 

vore självklar. Vidare noterar man:  

 

Socialtjänsten i Botkyrka är starkt inriktad på att klienterna ska bli självförsörjande genom 

arbete så fort som möjligt, och lutar sig härvidlag mot den ”arbetslinje” som är 

framträdande i kommunal policy … I praktiken verkar inriktningen på arbete vara mest 

framträdande.131 

   

Sammanfattningsvis kan sägas att trots att arbete överhuvudtaget inte nämns i sfi:s syfte är det 

den mest framträdande inriktningen i kommunal policy. Även i styrdokumentet 

”överenskommelsen” som beskriver samverkan angående introduktionen för flyktingar 

framkommer en oproblematisk bild av arbete: ”de integrationspolitiska sysselsättningsmålen 

syftar till en snabb etablering [...] arbete i nivå med den egna kompetensen. Dessa mål ska 

vara vägledande...”.132 

Samtidigt som båda dessa dokument (kursplanerna och överenskommelsen) ger en 

självklar bild av antingen vikten arbete eller vikten av språk menar man ”utvärdering 2003” 

att konflikten mellan sfi:s roll som språkförmedlare eller arbetsförmedlare är ”klassisk”.133 

Det kan utifrån föreliggande diskussion finnas belägg för att det här existerar konkurrens 
                                                 
127 Ibid. s. 14  
128 Ibid. s. 3 
129 http://www.Skolverket.se/sb/d/389, hämtad 080420 
130 Utvärdering av 2003 års kursplan för sfi. (2006) hämtat från http://www.skolverket.se/publikationer?id=1662 
den 28 april 2008, s. 30 
131 Ibid. s. 29 
132Överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare. (2004), s. 3 
133 Utvärdering av 2003 års kursplan för sfi, s. 29 



 30

mellan olika diskurser. Att konflikterna inte nämns i vare sig kursplanerna eller 

överenskommelsen är också intressant. Detta menar vi skulle vara en indikator på diskursens 

stabilitet, som vi vill titta närmare på härnäst.  

  

4.3.4 Diskursens stabilitet 

Att undersöka stabiliteten hos en diskurs menar Fairclough är relevant inom ramen för kritisk 

diskursanalys. Det man letar efter är huruvida det föreligger en förändring eller reproduktion 

av diskursordningen. Något som jämförelsen mellan de två kursplanerna för sfi visade var att 

ett flertal skillnader förelåg mellan dokumenten. Den frekventa förekomsten av uttryck så som 

”kan” kontra ”ska” och ”ger” kontra ”ska”, kan peka på att diskursiva förändringar pågår. Det 

är även tänkbart att kan/ger bytts ut som led i ett övergripande syfte att fastslå en ny 

diskursordning. Vi återkommer till denna fråga vid senare tillfälle.134 

Även de instanser där uttryck bytts ut eller ersatts, som var fallet med formuleringarna 

kring demokrati och svenska värderingar, tycks ge ytterligare belägg för detta. Med samma 

logik vore uttrycken angående interkulturell kompetens symptomatiska för vad man vill ska 

ingå i den nya diskursordningen. Som vi fann i föregående avsnitt kan även förekomsten av 

konkurrerande diskurser – där uttryck som är tydliga i det ena (så som de om sfi:s roll) och 

saknas i det andra – ytterligare belägga detta.  

Men även det motsatta kan hävdas. I båda kursplanerna finns en homogenitet både vad 

gäller synen på sfi:s roll som språkförmedlare (snarare än arbetsförmedlare) och vad gäller 

den högre förekomsten av individcentrerade uttryck (snarare än samhällscentrerade). 

Analysen visar sig dock vid vidare eftertanke inte vara särskilt hållbar, menar vi. Detta beror 

på att den homogenitet som kan spåras mellan kursplanerna fortfarande framstår som svag i 

relation till den heterogenitet som föreligger mellan kursplanerna och deras övergripande 

(vägledande) styrdokument, det vill säga de dokument som kursplanerna ska utformas ifrån.  

Liksom vi framlade skiljer sig det övergripande styrdokumentet ”Integration och 

mångfald” mot kursplanerna i den bemärkelsen att det betonar såväl individ- som 

samhällscentrerade uttryck. I fallet med språkinriktning kontra arbetsinriktning är det 

fortfarande så att det övergripande styrdokumentet ”överenskommelsen” lägger sin 

tyngdpunkt kring arbete, medan kursplanerna istället uteslutande betonar språk. 

Detta ges ytterligare en dimension då man tar i beaktning det politiska regimskifte som 

skedde i Sverige år 2006. ”Kursplan 2007” formulerades inom ramen för den tidigare 
                                                 
134 Se avsnitt 4.4.5 och 5.1 
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socialistiska samlingsregeringen medan ”förslag 2008” är ett resultat av den nyare borgerliga 

alliansens politik. Som vi tidigare nämnt menar Södergran att regimskifte kan ge upphov till 

diskursskifte, och detta förefaller kunna få belägg i vårt resultat. Ytterligare en tolkning vore 

att se detta som ett exempel på den inneboende motsättningen i integrationspolitiken i stort, 

det vill säga det faktum att övergången från assimilation till integration skett samtidigt som en 

mer restriktiv hållning i invandringsfrågor framträtt.135  

Det skulle dock även kunna vara så att diskursens stabilitet bottnar i 

individualiseringsprocessens inverkan. Det är en fråga vi ska ta upp härnäst där vi undersöker 

sambandet mellan den diskursiva och sociala praktiken. 

 

4.3.5 Konsekvenser för den sociala praktiken 

Som vi diskuterade i föregående avsnitt förefaller det finnas belägg för att diskursen vi tittat 

på är instabil. I det här avsnittet vill vi undersöka vad för konsekvenser detta kan ha för den 

sociala praktiken. För att göra det använder vi oss av sociologen Ulrich Becks tankar kring 

individualiseringen. 

Centralt för Beck är att individen idag förväntas och i många fall tvingas sätta sig själv i 

centrum. Den egna identitetens utveckling ses som ett ständigt pågående livsprojekt. Det har 

att göra med moderniseringen och specifikt det västliga välfärdsprojektet.136 En konsekvens 

av detta är att tidigare samhälleliga svar eller lösningar för hur förändringar ska hanteras och 

livet ska levas har vittrat bort. Nu är det istället individens egna svar på frågor, snarare än de 

från exempelvis religion, som premieras.137 

Individualiseringsprocessen gör att individen inte längre är beroende av familj eller sitt 

ursprung för överlevnad. Individen kan själv välja sina nätverk. Man kan se det som en social 

rörlighet mellan arbete och familj där relationer är förhandlingsbara och utbytbara. En positiv 

effekt av individualiseringen är att individen ges stora möjligheter att själv forma och 

bestämma över sitt liv och sina val. Baksidan kan dock vara att individen blir mer utsatt, 

ensam och isolerad.  Lyckas man inte med att ta vara på möjligheterna ses det som ett 

personligt misslyckande, där ens liv blir ens personliga öde. På alla livsområden, så som 

familj, arbete och utbildning ställs både krav och möjligheter gällande val.138 För att kunna 

möta de krav och kunna ta del av de möjligheter som följer med individualiseringen ses 

                                                 
135 Södergran (1998) s. 12 
136 Beck (1986), s. 120 
137 Ulrich Beck & Elizabeth Beck-Gernsheim, The Normal Chaos of Love (Cambridge, 1990), s. 47 
138 Beck (1986), s. 196 
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utbildning som viktig. Lyckas man ta sig genom ett utbildningsprogram, som exempelvis det 

inom sfi, som bedömer individen genom prov och tester, får man först via sina betyg bättre 

möjligheter att få ett arbete.139   

Med hjälp av Becks teori vill vi nu titta närmare på ett par aspekter. För det första om 

det finns några likheter mellan våra empiriska fynd och individualiseringen och för det andra 

om det föreligger samband mellan diskursordningen inom sfi och individualiseringen. 

(1) Som vi funnit kännetecknades övergången från ”kursplan 2007” till ”förslag 2008” 

av att man talade mer om ”ska” istället för ”kan”. En tolkning av detta är att formuleringarna 

är mer individcentrerade, något vi fann i genomgående i vår analys. Som vi såg menar Beck 

att vår tid kännetecknas av att mer ansvar läggs på individen. Givet detta skulle ökad 

förekomst av individcentrerade uttryck markera det ökade ansvar som läggs på individen i och 

med individualiseringen.  

(2) Detta kan, för det andra, göra det möjligt att se ett samband mellan diskursordningen 

inom sfi och individualiseringen. Eleverna inom sfi må ha liknande erfarenheter via denna 

institution som människorna utanför sfi får genom det omkringliggande samhället. Deras 

respektive riktningar tycks följa varandra. Samma processer som Beck menar förekommer i 

det västerländska samhället skulle alltså kunna ha likheter med de specifika 

utbildningsprocesserna som uttrycks diskursivt inom sfi. Man kan således tolka den 

integrationspolitiska diskursen som under påverkan av individualiseringsprocessen, något vår 

analys tycks ge stöd för. Detta förutsätter dock att det individcentrerade talet inom sfi saknats 

eller varit lågt jämfört med det omkringliggande samhället. 

Som vi tidigare nämnt menar man i det övergripande integrationspolitiska 

styrdokumentet att den generella politiken i övrigt skall följa de integrationspolitiska 

målen.140 Den diskursiva instabiliteten skulle kunna förstås mot denna bakgrund som ett sätt 

att ackommodera individualiseringsprocessen. Med andra ord görs den integrationspolitiska 

diskursordningen instabil av de omkringliggande kraven på individualisering.  

4.3.6 Sammanfattning 

Något som kom fram vid analysen av vårt empiriska material var att en jämförelse mellan två 

kursplaner visade på olikheter gällande ordval. Det som tydligast belyste skillnaderna mellan 

dokumenten och visade på diskursiva förändringar var förekomsten av kan/ska respektive 

                                                 
139 Ibid. 134 
140 Att låta den generella politiken följa eller inte följa de integrationspolitiska målen tycks spela liten roll givet 
det allmängiltiga i individualiseringsprocessen. Det kan dock ge en ledtråd om några av dess fokuseringar. 
Varför uppkommer diskussionen att det inte är nog individualiserat hos just sfi? 
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ge/ska, vilket vi fann i jämförelsen mellan ”kursplan 2007” och i ”förslag 2008”. Utöver det 

fanns även andra skillnader i språkbruk, då vissa formuleringar tillkommit och andra tagits 

bort, såsom talet om ”demokrati” eller ”svenska samhället”.  

Vi kom också fram till att det inom samma dokument gick att hitta skillnader i hur man 

uttryckte sig beroende på vem man riktade sig mot. Detta kunde beläggas såväl i 

”bedömningsmaterial” som i kursplanerna. I båda dessa dokument talas det om vad 

invandrarna ska kunna för erhållandet av betyg, medan det för lärarnas del betonas hur denne 

kan bedöma. 

Genomgående i vårt material noterade vi förekomsten av både samhällscentrerade och 

individcentrerade formuleringar, där det sistnämnda dominerade i viss mån. Resultaten var 

dock inte entydiga. 

Vi fann även belägg för att en ”arbetslinje” tycks vara informell policy i vissa 

dokument, till skillnad från kursplanerna och det övergripande styrdokumentet ”Integration 

och mångfald” där uteslutande språkkunskaperna betonades. Bakom denna diskrepans föreföll 

det finnas en konflikt där konkurrerande diskurser var inblandade. 
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5. Begränsningar  

I det här kapitlet vill vi problematisera vår egen analys samt användbarheten i våra 

metodologiska och teoretiska utgångspunkter. För att göra det analyserar vi även på nytt våra 

empiriska fynd. Vi kommer dessutom reflektera kring möjligheterna med ett intersektionellt 

tillvägagångssätt. 

5.1 Metodologiska betänkligheter 

I våra frågeställningar ingick det att föra en diskussion kring användbarheten av ett 

Governmentalityperspektiv. I vårt resultat fann vi att man kunde förklara varför tal om 

”demokrati” och ”Sverige” försvunnit med hänvisning till övergången från statliga till 

individcentrerade styrningar. Vi menar att denna tolkning bör revideras i ljuset av en vidare 

diskussion av governmentality och dess värde.  

Oberoende av huruvida de tidigare beläggen varit av spekulativ art så går det inte att 

bortse från att förskjutningar är av huvudsaklig vikt inom governmentality. Detta menar vi 

kan vara grunden för en alternativ applicering av teorin. Istället för att se på förskjutningar 

mellan olika dokument vore det måhända mer fruktbart att se Sveriges integrationspolitik i 

stort inom ramen för ett Governmentalityperspektiv. Som vi tidigare diskuterat är den 

vedertagna bilden i vårt bakgrundsmaterial att det skett ett skifte från assimilation till 

integration i invandrar- och integrationspolitiken. Denna övergång förefaller ha en 

motsvarighet inom governmentality.  

Övergången från assimilation till integration kan således förstås mot bakgrunden av 

övergången från stat till individ. Definitionen av assimilation som denna uppsats använt 

överensstämmer med vad Foucault beskriver som den gamla maktmodellens logik.141 I båda 

fall finns en traditionell överhet som kännetecknas av en suveränitet/lydnad-dialektik. I 

förlängningen skulle detta betyda att även integration skulle kunna ses utifrån skiftet i 

maktmodeller. Se tabell 1 för en sammanställning av dessa likheter. 

 

Tabell 1 

Michel Foucault (1976) Gammal maktmodell 

(suveränitet/lydnad) 

Ny maktmodell 

(dominans/underordning) 

Governmentality Stat Individ 

Sveriges integrationspolitik Assimilation Integration 

                                                 
141 Vilken också ligger till grund för övergången från stat till individ som analyseras inom Governmentality. 
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Övergången i Sveriges integrationspolitik kan således förstås utifrån 

Governmentalityperspektiv. Att man beskriver det som att det skett en övergång ges utifrån 

detta perspektiv stöd; att governmentality tillåter en sådan tolkning har göra med att den 

framstår som en monolitisk förklaringsmodell. Men är det verkligen så enkelt att säga att den 

moderna maktutövningen utgår ifrån en enda ny logik? Detta är något som Charles Taylor vill 

problematisera: 

 

Foucault's Nietzschean theory only can be the basis of utterly monolithic analyses; which is what 

we saw above in his failure to recognize the ambivalence of modern disciplines, which are the 

basis both of domination and self-rule.142 (Vår kurs.) 

  

Detta kan ses få stöd i vårt resultat, där vi funnit belägg för att både assimilation och 

integration är förekommande. Indikationerna på att ett fullständigt maktmodellskifte skulle 

föreligga är således att betrakta som svaga. Givet detta kan man dra följande slutsats: Om det 

inte har skett ett paradigmskifte från en typ av invandringspolitik till en annan (i stil med det 

man inom governmentality talar om som styrningsförskjutningen143) påvisar det således att 

motstridigheter är svåra att hantera inom Governmentality, men det visar även att monolitiska 

förklaringsmodeller som sådana har begränsat förklaringsvärde. Här är vi överens med 

Taylor. 

En liknande diskussion som den om governmentality kan föras angående 

diskursanalysen. Som vi fann i vår analys förefaller det finnas belägg för att den diskursiva 

stabiliteten inom sfi är i gungning, något som belystes kanske tydligast av förekomsten av 

konkurrerande diskurser. Inom den kritiska diskursanalysen är diskursiv instabilitet ett tecken 

på förändring. Vi vill därför föra en vidare diskussion kring detta resultat samt vilken 

signifikans det må ha. 

För det första kan anföras att våra resultat inte var entydiga. Vi fann även belägg för att 

det skedde reproduktion, det vill säga att integrationspolitiska formuleringar hölls konstanta 

mellan dokument. Vår egen studie visade således på viss motstridighet; sådant vi benämnde 

som tecken på instabilitet skulle också kunnat tolkas som tecken på dess stabilitet. 

Exempelvis menade vi att formuleringarna angående ”ge” och ”ska” i ”kursplan 2007” och 

”förslag 2008” pekade på väsenskillnader snarare än gradskillnader. Huruvida sfi ”ger” något 

till eleverna förändrar dock inget givet att den bakomliggande logiken kvarstår, alltså att det 

                                                 
142 Charles Taylor (1984), s. 29 
143 Så som den från stat till individ. Kan även jämföras med vad Foucault pratar om som övergången från den 
gamla till den nya maktmodellen, se avsnitt 3.2 
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fortfarande sker ett åtskiljande mellan ”de som lär ut” och ”de som ska lära sig”.144 Detsamma 

kan anföras angående skillnaderna gentemot kan/ska. Vidare berör detta även en diskussion 

kring värdet av binära motsatspar, som vi återkommer till i slutet av detta avsnitt. 

Oberoende av huruvida endera av dessa teser visar sig vara korrekta så belyser detta ett 

metodologiskt frågetecken å diskursanalysens vägnar. Fairclough säger visserligen att 

diskursanalys i sig själv inte är tillräcklig och att annan social teori behövs. Men vi finner det 

ändå paradoxalt att det var först när vi applicerade Beck och individualiseringen som teoretisk 

modell som vi fann belägg för varför diskursen kunde ses som instabil. Detta varför, vilken 

betydelse som tillskrivs instabiliteten, tycks diskursanalysen ensam inte komma åt. 

Något som brukar benämnas som metodens styrka – dess flexibilitet – kan således även 

ses som en av dess svagheter. Om den ”tillåter sig”145 appliceras på motstridig empiri men 

ändå kan fastslå utsagor av typen antingen reproduktion eller förändring, tycks det vara en 

svaghet i sig.146 Att med hjälp av kritisk diskursanalys benämna en diskurs som endera stabil 

eller instabil (som är ytterligare ett exempel på antingen/eller-utsagor) måste med något värde 

kunna hänföras tillbaka till metoden i sig och inte endast ”övrig social teori” 147, annars vore 

den reducerbar till endast ett överflödigt mellanled till empiri och teori.  

Exemplet med diskursiv stabilitet/instabilitet visar även att metoden förlitar sig på 

binära uppdelningar. Det blir därmed svårare – och potentiellt motsägelsefullt – att undersöka 

förekomsten av binära motsatsar, vilket vi har företagit oss, om de finns inbyggda i själva 

metoden. Vi har dessutom själva skapat och använt oss av binära motsatspar. De analytiska 

vinningar man kan göra med hjälp av dem måste ställas mot de förluster man gör gentemot 

själva analysobjektets komplexitet. 

Hur kan vi rättfärdiga att uppdelningen kan/ska belyser mer än stabil/instabil, eller för 

den delen vi/dom? Gemensamt för samtliga dessa, och binära motsatspar generellt, är att man 

på förhand bestämt vilka kategorier som är meningsbärande. de los Reyes och Mulinari 

aktualiserar behovet av att ta in fler aspekter av ojämlikhet:   

 

…det är inte bara intersektionen mellan maktstrukturer som skapar maktpositioner och ojämlikhet. 

Som vi … påpekat är individernas handlingar och strategier samt institutionella regelverk viktiga 

                                                 
144 Jmf. SOU 2006:79, som vi diskuterade i avsnitt 1.1 
145 Detta är förstås avhängigt forskarens egen kreativitet liksom de flesta vetenskapliga metoder 
146 Denna problematik kan förmodligen hänföras till problemen med deduktiv forskning som sådan. Genom att vi 
på förhand utgått från en viss teori och sökt efter belägg för den i empirin snarare än att vi haft ett mer induktivt 
förhållningssätt där resultatens karaktär snarare avgjort teoriers eventuella lämplighet. 
147 Jmf. kapitel 2 metod 
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komponenter i processer som gör klass, kön, etnicitet och sexualitet till meningsbärande 

kategorier.148 

 

Det kan således ses som ett behov att gå bortom binära uppdelningar när man vill undersöka 

vilka kategorier som är av vikt vid analys. Genom att enbart fokusera på motsatspar går man 

dessutom miste om processerna varigenom de konstruerar varandra.149 Denna sista punkt – 

den ömsesidiga konstruktionen koncept emellan – vill vi fokusera lite närmare på. Vi vänder 

därför blicken till intersektionalitetsbegreppet, som vi menar framstår som en potentiell 

öppning efter föregående diskussion. 

 

5.2 Intersektionalitet 

Med hjälp av begreppet Intersektionalitet vill man komma åt den ”simultana effekten av kön, 

klass, etnisk/’ras’-strukturer”150, samt påvisa att dessa innehar en central roll i maktens 

konstituering. I boken Intersektionalitet (2005) menar författarna Paulina de los Reyes och 

Diana Mulinari att begreppets styrka framförallt kommer fram när det fungerar som ett 

teoretiskt perspektiv som ”kopplar makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera 

som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande 

ideologier”.151 

Enligt ett intersektionellt perspektiv räcker det således inte med att endast ta i beaktning 

en aspekt av ojämlikhet. Det är istället intersektionen mellan olika former av underordning 

som bör analyseras. Exempel på dessa kan vara intersektionen mellan etnicitet och klass. 

Givet en sådan analysram ges det möjlighet att tänka kring hur problematik så som etnisk 

diskriminering också har en klassaspekt.  

Intersektionalitetsperspektivet uppkom genom en ”antirasistisk kritik av den ’vita’ 

feminismens hegemoni”152, där maktrelationerna inom feminismen synliggjordes. Det har, 

liksom postkolonial teori, en flervetenskaplig grund och kan tillämpas även utanför den 

feministiska kontext i vilket det uppkom.153  

Med utgångspunkt i intersektionalitet blir det genast fruktbart att ifrågasätta varför vi 

enbart valt att utgå från ett etnicitetsperspektiv. de los Reyes och Mulinari påvisar förvisso att 

                                                 
148 Mulinari & de los Reyes (2005) , s. 90 
149 Ibid. 
150 Ibid. s. 7 
151 Ibid. s. 16 
152 Ibid. s. 15 
153 Ibid. s. 27 
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intersektionalitet per automatik ej innebär ett ifrågasättande av vilken analytisk relevans 

kategorier så som kön eller etnicitet har, men det påvisar likväl behovet av att förankra dessa 

kontextuellt och historiskt.154Att vi endast valt att undersöka utifrån en etnicitetsaspekt präglar 

hela uppsatsens omfång. Men etnicitet är blott en aspekt, som därtill fokuserar på 

föreställningar om olika gruppers skillnader och särdrag. 155 Det kan även användas för att 

bedriva särintressen.156 Det ter sig även problematiskt att en grupp med migration som enda 

beröringspunkt definieras som social enhet.157 

Just etnicitet är ett begrepp som problematiserats och kritiserats inom den postkoloniala 

forskningen. Problemet med etnicitetsbegreppet är att det fortfarande är präglat av den 

koloniala och eurocentriska diskursen. Inom postkolonial teori har man istället en processuell 

kultursyn, där kultur ses som något föränderligt. Men för att man alls ska kunna tala om t.ex. 

kurdisk etnicitet krävs det tvärtemot den postkoloniala synen att det finns ett relativt 

homogent och stabilt kulturbegrepp.158 Således begränsas man eftersom blott etnicitet ej 

förmår att begreppsliggöra de kulturella förändringsprocesser som sker idag, där individers 

identiteter konstrueras utifrån mer komplicerade processer.159 

Det kan vidare argumenteras för att en entydig fokusering på etnicitet spelar in i ”vi och 

dom”-tänkandets favör. Det ingår i själva dess logik att diskussionen kring sfi och den 

integrationspolitiska diskursordningen begränsas till vilka frågor som kan formuleras inom 

”etnicitetsproblematiken”, och ofta i form av ”lösningar” på den. Att endast diskutera etnicitet 

är att enbart diskutera ”dem” och inte ”vi”, eftersom det är ”dem” som har en etnicitet och 

inte vi här i väst.160 Alla slutsatser som kan dras kan därför hänföras till denna begränsning.  

I vår roll som forskare är vi präglade av de paradigmatiska indelningar som råder, samt 

den omkringliggande kontext vi lever i. Pierre Bourdieu benämnde detta habitus, och 

begreppet kan ge en ledtråd till de svårigheter som finns om man har för avsikt att ta sig 

utanför begränsade förståelsehorisonter. Att vi genom angreppssättet fokuserat på etnicitet var 

hur som helst något vi reflekterade över först när vi kommit till slutet av arbetet. Hade vi 

istället använt oss av ett intersektionellt perspektiv från början hade uppsatsens resultat 

tveklöst blivit ett annat.  

                                                 
154 Ibid. s. 125 
155 Svanberg & Tyden (2000), s. 9 
156 Ibid. 28 
157 Ibid. s. 9 
158 Catharina Eriksson & Maria Eriksson, Globaliseringens kulturer (1999) s. 45 
159 Ibid. s. 45 
160 Ibid. 



 39

6. Avslutande diskussion 

Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka sfi efter förekomsten av assimilation och 

integration så som de kommer till genom samhällscentrerade och individcentrerade uttryck. 

Resultaten har inte varit entydiga och det menar vi belyser en viktig poäng – förekomsten av 

integration sker inte på bekostnad assimilation. Detta går stick i stäv med vad verkar vara en 

vanlig missuppfattning, men det kan även få ödesdigra resultat: genom att beskriva Sveriges 

integrationspolitiska historia som en övergång från assimilation så riskerar man att bidra till 

en renskrivning av historien. 

Innan vi går vidare skulle vi vilja återknyta till en punkt i vår analys. Som vi skrev i 

avsnitt 4.3.2 ”Individ- och samhällsrelaterade uttryck” fann vi vissa indikationer på att ett av 

dokumenten, all övrig ambivalens till trots, gav belägg för samhällscentrerade och därmed 

integrationscentrerade uttryck. Så här skrev vi: 

  

Exempelvis menar man att ”de samverkande myndigheterna skall gemensamt verka för att 

introduktionsinsatserna utformas så att den (sic!) stödjer en snabb och effektiv etablering”.161 

Även här får vi stöd för vår definition av begreppet integration. 

 

Vi vill här ge en alternativ tolkning av dessa resultat. Vi menar nämligen att det finns en 

betydande skillnad mellan att, å ena sidan, säga att de integrationspolitiska åtgärderna (så 

som utbildningen) ska vara anpassade till individen och att, å andra sidan, säga att samhället 

som sådant ska vara anpassat till individen. Skillnaden har att göra vem formuleringarna 

riktar sig till. De integrationspolitiska åtgärderna har i sig som syfte att bedriva integration av 

just ”dom andra”. Som vi visade i avsnitt 1.1 är det ”dom” och inte ”vi” som ska lära sig 

interkulturell kompetens. Det är, tycks det oss, mest inom ramen för integrationspolitiska 

ideal som mångfald, tolerans, integration ska bedrivas. Vad man riskerar att glömma är 

politiken fortfarande, som den ser ut idag, är riktad mot en specifik grupp, och åtgärderna 

förblir således skilda mot den generella politiken. Det är kanske här vi funnit de mest 

fördömande beläggen för ett ”vi och dem”-tänkande. 

Värt att nämna är även att allt detta sker i takt den växande kontrasten som framkommer 

gentemot samtliga dokument vi undersökt och det övergripande styrdokumentet ”Integration 

och mångfald”, som är den enda skriften som på allvar kan sägas ge stöd åt 

integrationstanken. I detta dokument skriver man, som bekant, att: 

                                                 
161 Överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare (2004), s. 1 
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Integrationspolitiken innebär att den generella politiken ska utformas utifrån samhällets etniska 

och kulturella mångfald och utifrån individens behov. De integrationspolitiska målen ska 

genomsyra alla politikområden.162 (Vår kurs.) 

 

Vad säger det om integrationen ifall det endast är i det övergripande styrdokumentet som 

integrationstankar artikuleras? Är det som man kommer fram till ”Integrationens svarta bok”, 

att integrationspolitiken endast kan ”förverkligas genom ett återskapande av uppdelningen 

mellan ’vi’ och ’dem’”?163 En annan motsägelse som vi hitintills bara snuddat vid förtjänar nu 

att bemötas. Om det är så att individcentrerade uttryck är tecken på assimilering, varför 

kommer det sig då att man ifrån regeringens sida betonar att det inom exempelvis sfi är för 

lite fokus på individen? Borde det inte vara mer fokus på att förändra samhället givet att man 

formellt säger sig bedriva just integration?  

På ämnet assimileringspolitik menar Sverige mot rasism att assimileringspolitik ofta 

förväxlas med integrationspolitik. Det är således inget ovanligt att: 

 

Integrationssvårigheter eller graden av integration definieras utifrån hur mycket minoritetsgruppen 

bedöms ”avvika” från majoriteten. I sådana fall finns det ett implicit antagande om att det är 

majoritetsbefolkningens beteendeformer och värderingar som är måttet för en lyckad 

integration.164 

 

Hur ska man förhålla sig till detta givet resultaten från vår undersökning? Att säga att sfi (och 

kanske till och med de flesta integrationspolitiska aktörer?) bedriver assimilation är inte 

mycket bättre. Våra egna analyser dras dessutom med de validitetsproblem som kännetecknar 

diskursanalys som metod och den monolitiska maktuppfattning som Governmentality står för. 

Men detta belyser ytterligare en av uppsatsen slutsatser: det vore lika problematiskt att yrka 

på att Sveriges integrationspolitik egentligen handlar om endera integration eller assimilering. 

Så som vår titel anspelar på menar vi att den binära uppdelningen med antingen assimilation 

eller integration i stort missar poängen. Det är istället mer fruktbart att tala om assimilation 

och integration, menar vi.  

Med det sagt har vi trots allt genom vårt val av ämne ändå reproducerat denna binära 

uppdelning i vårt sätt att närma oss frågan. Men man kan inte heller lägga benen på ryggen 

                                                 
162 Vår kurs. Integration och mångfald, s. 1 
163 SOU 2006:79, s. 245 
164 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2536.asp, hämtad 080501 
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och yrka för att samtliga binära motsats par i sig är av ondo. Som vi tidigare diskuterat finns 

det belägg för att de som teoretiska verktyg kan belysa sådant man annars skulle missa. I vår 

egen uppsats har den binära uppdelningen kan/ska i mångt och mycket fungerat som ingång 

till alla de andra analyserna. Problemet är när det binära motsatsparets bild blir till en 

vedertagen sanning om hur verkligheten förhåller sig.  

 

Slutord 

I denna uppsats har vi undersökt ett integrationspolitiskt dilemma. Hur erkänner man olikhet 

samtidigt som man skapar jämlikhet? Integrationspolitiken är ett område där denna 

problematik uppvisas och knyter sig, säger emot sig själv och tar forskarna och deras metoder 

ned i fördärvet. Men områdes komplexitet har även avspeglats i vår undersökning av det.  

Denna reflexivitet är återkommande. Diskursanalysens metoder har inte gett entydiga resultat, 

även när det förefallit som om de har gjort det. Det Fairclough säger angående metodens syfte 

– att en diskurs aldrig är fastlåst eller något givet även om det kan framstå som det – kan även 

sägas om metoden i sig. Resultaten från diskursanalys kan framstå som givna, men det är 

inom ramen för en kritik av diskursanalysens användbarhet som man kan ifrågasätta och 

dekonstruera de dikotomier som den ger upphov till. Att kritisera metoder som har för avsikt 

att kritisera diskurser leder dock lätt in i en analytisk rundgång. 

Att istället se till individualiseringen förefaller vara en bättre utväg. Som vi såg i 

avsnittet 4.3.5 kan Becks teori om individualiseringsprocessen med fördel användas för att 

förstå praktiker såväl inom som utom sfi. Inom ramen för diskussionen gällande 

individualiseringsprocessen kan såväl individcentreringen som assimilering och integration 

föras. Som vi ser det har den teoretiska intersektionen mellan individualiseringsprocesser och 

integrationspolitik viss potential vad gäller vidare forskning.  

Ett annat alternativ vore att gå vidare med den analytiska rundgången och återigen ställa 

frågan huruvida governmentality är användbart vid en analys av Sveriges integrationspolitik. 

Om vi tittar tillbaka på tabell 1165 så förefaller samtliga av de tre ge upphov till binära 

diskursiva utsagor som ger sken av ”allomfattande” övergång. Således menar vi att det skulle 

kunna vara intressant att se om de i grunden också är monolitiska. Med utgångspunkt i den 

här uppsatsens resultat skulle man kunna använda sig av en mer deduktiv ansats. Antagandena 

i det fallet vore att såväl binära motsatspar som en monolitisk maktsyn redan finns inbyggda i 

                                                 
165 Se avsnitt 5.1 
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teorierna. Syftet skulle vara att blottlägga dessa i teorin samt att se om samma mönster går 

igen i den integrationspolitiska diskursordningen.   

En potentiell frågeställning skulle, för det första, kunna vara huruvida monolitiska 

modeller främjar binära motsatspar, och, för det andra, om de också bidrar till att konstruera 

bilder av verkligheten där dessa motsatspar framstår som ”sanna”.  

Med Governmentality och Sveriges integrationspolitik som exempel skulle följande 

flödesschema kunna användas: 

 

Figur 2 

 

Utgångspunkt Övergång Resultat 

 

Governmentality 

� 

Stat  

� 

Individ 

 

Monolitisk maktmodell 

   � 

Sveriges integrationspolitik Assimilation 

� 

Integration 

� 

Binära motsatspar 

 

 

 



 43

Litteraturförteckning 

Tryckta källor 
 
Bauman, Zygmunt (2001): Det individualiserade samhället. Göteborg, Daidalos Förlag. 
 
Beck, Ulrich (1986/1998): Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Göteborg: 
Daidalos AB 
 
Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth. 1990, översättning till engelska 1995.  The 
Normal Chaos of Love. Fjärde tryckningen. Cambridge, Polity Press. 
 
Diaz, Jose, Alberto (1993): Choosing integration: a theoretical and empirical study of the 
immigrant integration in Sweden. Uppsala: (Uppgift saknas) 
 
Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007): Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber AB. 
 
Carlsson, Marie (2002): Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Göteborg: Kompendiet. 
 
Djudja, Olivera Maran (2007): ”Tidskriftsrummet och integration. En kvalitativ undersökning 
av tidningsläsandet hos några individer av första generationens invandrare.” Borås: 
Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan. 
 
Ds 1999:48 Begreppet invandrare – användningen i lagar och förordningar (1999) hämtat från 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/197 den 8 april 2008.  
 
Eriksson, Catharina, Eriksson, Maria (1999): Globaliseringens kulturer. Nora: Nya Doxa. 
 
Foucault, Michel (1976): Sexualitetens historia. Viljan att veta. Band 1 (Göteborg: Daidalos, 
Sv. utgåva 2002) 
 
Fraser, Nancy (2003): Den radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 
 
Göterfelt, Katarina (2002): Integration i teori och praktik. En studie om relationer mellan två 
migranters vardagliga livsvärld och integrationsteorier. UB-uppsats, VT 2002. Örebro 
Universitet: Institutionen för Samhällsvetenskap. 
 
Kamali, Masoud (2006): Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social 
sammanhållning. Slutbetänkande av utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering. SOU: 2006:79. Stockholm: Fritzies. 
 
Loomba, Ania (2005): Kolonialism/Postkolonialism. Stockholm: TankeKraft Förlag. 
 
Palmblad, Eva & Eriksson, Bengt, Erik (1995): Kropp och politik: hälsoupplysning som 
samhällsspegel från 30-tal till 90-tal. Stockholm: Carlsson. 
 
Palmblad, Eva Pettersson, Kenneth (2003): Skolhälsofostran. (Örebro) 
 



 44

Popoola, Margareta (2002): Integration, en samtidsspegling: en översikt. Stockholm: Svenska 
kommunförbundet. 
 
Proposition 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik. (1997) Stockholm: Näringsdepartementet hämtat från 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2271 den 8 april 2008. 
 
Reyes, Paulina de los, Mulinari, Diana (2005): Intersektionalitet. Malmö: Liber AB. 
 
Svanberg och Tyden (2000): Invandringen till Sverige – krav på språk som ett instrument för  
segregering.  
 
Svensk författningssamling. hämtad från 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=391&bet=1985:1100 den 8 april 2008. 

 
Södergran, Lena (1998): Återvandringspolitiken och svensk integrationspolitik. Umeå 
universitet: Sociologiska institutionen. 
 
Södergran, Lena (2000): Svensk Invandrar- och Integrationspolitik. En fråga om demokrati, 
jämlikhet och mänskliga rättigheter. Umeå universitet: Sociologiska institutionen. 
 
Taylor, Charles (1984): “Foucault on Freedom and Truth” Political Theory (Vol. 12, No. 2. s. 
152-183) 
 
Winther Jorgensen, Marianne, Philips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Öhman, Marie (2007): Kropp och makt i rörelse. Örebro: Örebro universitetsbibliotek. 
 
Internetmaterial  

 
Bedömningsmaterial. Svenska för invandrare. Kurs A-D.  (2004) hämtat från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1277 den 28 april 2008. 
 
”En miljard och ökade krav i ny politik för invandrare” . (2007) hämtat från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=57&a=636224 den 28 april 2008. 
 
”Fem pärleportar för invandrare” (1993) hämtad från 
http://www.zetterberg.org/Press/DN/dn931015.htm den 3 maj 2008.                                                                                                                                                                           
 
Förlag till ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi). (2006) hämtat från 
http://www.skolverket.se/sb/d/150/url/0068007400740070003a002f00770034002e00730 den 
10 april 2008.  
 
Integration och mångfald (2008) hämtat från http://www.regeringen.se/sb/d2279 hämtad den 
8 april 2008. 
 
Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi). (2006) hämtat från 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/77/00/SFI_svenska.pdf den 28 april 2008.   
 



 45

Sverige mot rasism. hämtat från 
http://www.sverigemotrsism.se/templates/svNormal____2536.asp den 27 april 2008. 
 
Utvärdering av 2003 års kursplan för sfi. (2006) hämtat från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1662 den 28 april 2008. 
 
Överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare. (2004) 
hämtat från  http://www.skolverket.se/content/1/c4/24/02/overenskommelse20040301.pdf  
den 28 april 2008. 
 
Databaser 
 
Kungliga bibliotekets databas ”LIBRIS”, hämtad från http://www.libris.se den 8 juni 2008  
 
Uppsatsdatabasen ”uppsatser.se”, hämtad från http://www.uppsatser.se den 8 juni 2008 
 
 
 
 
 
 


