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Abstract 

Uppsatsen är en komparativ studie av dansk och svensk integrationspolitik. I 
uppsatsen ställs frågan om vilka åtgärder Sverige och Danmark vidtagit för att nå 
integration av invandrare och vad resultatet blivit av dessa. Uppsatsen fokuserar 
på fyra olika områden som kan anses indikera hur väl man i länderna lyckats med 
sitt integrationsarbete. Dessa områden är Arbete, utbildning, politiskt deltagande 
och bostadssituation, vilka har undersökts med hjälp av svensk och dansk statistik. 
Uppsatsen visar att invandrare på alla dessa områden ligger efter övriga invånare. 
Uppsatsen belyser även de klara skillnaderna mellan Sveriges och Danmarks 
tillvägagångssätt för att hantera invandring och nå integration. Uppsatsen 
fokuserar på tiden efter det danska valet 2001 då dansk folkepartis inflytande på 
dansk politik blev en betydande faktor.    
 
Nyckelord: Danmark, Sverige, Integration, Invandring, Invandrare.   
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1 Inledning 

”Sverige hotar freden i Nordeuropa genom sin invandringspolitik” Ansåg Pia 
Kjaersgaard 2002. ”Detta är ju helt befängt” menade Lars Leijonborg i en 
efterkommande debatt med Kjaersgaard, och krävde att hon skulle ta tillbaka sitt 
uttalande (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=21194).   

Så här har det ibland låtit i debatten mellan svenska och danska politiker när 
man diskuterat frågor om invandring och integration. Det finns på vissa håll i 
Danmark en uppfattning om att man i Sverige för en oansvarig invandringspolitik 
och blundar för problem med segregation och utanförskap. Samtidigt anses det 
också av många svenskar att man i Danmark för en närmast främlingsfientlig 
invandringspolitik i flera avseenden. Men hur ligger det egentligen till med svensk 
respektive dansk invandringspolitik?   

Vår avsikt är inte att analysera den politiska debatten i Sverige och Danmark 
utan att undersöka hur de båda länderna handskas med integration av de 
invandrare som man tar emot. Vi vill undersöka vilka mål som satts upp för att nå 
en god integration och hur man går tillväga för att uppnå dessa mål. På grund av 
den debatt som pågått mellan politiker och andra i Sverige och Danmark anser vi 
det intressant att göra en jämförelse av ländernas integrationspolitik.  
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2 Metodologi 

2.1 Syfte och frågeställning 

Vi ska i vår uppsats jämföra hur Sverige respektive Danmark hanterar integration 
av invandrare. Vår frågeställning lyder: 

 
Vilka åtgärder har Sverige respektive Danmark vidtagit för att integrera 
invandrare i samhället och vad har resultatet blivit av dessa? 
 
Vi vill ta reda på hur man i de båda länderna organiserar integrationsarbetet och 
vad som skiljer respektive förenar länderna på denna punkt. Vilka myndigheter 
och organisationer är ansvariga för integrationen och hur löser dessa sina 
uppgifter? Vi vill även undersöka vilka mål Sverige och Danmark har med sin 
integrationspolitik och hur väl de lyckas uppnå dessa i praktiken. Vilka åtgärder 
vidtar länderna för att uppnå de uppsatta målen? Syftet med vår uppsats är att 
svara på hur ändamålsenlig och väl fungerande de två ländernas tillvägagångssätt 
är för att uppnå integration. Fungerar integrationen bättre i Danmark än i Sverige 
och i så fall varför? 

2.2 Teori 

Vi utgår ifrån att Sverige och Danmark är två länder som bör jämföras ur ett mest 
lika perspektiv. Länderna kan anses vara lika på fler områden än de som skiljer 
dem åt. Dock finns det, liksom mellan alla länder, skillnader. Ett område där 
Sverige och Danmark skiljer sig åt är hanteringen av invandrare. Och det är dessa 
skillnader vi är intresserade av. Det yttersta målet för de båda ländernas 
invandringspolitik är att integrera invandrarna i samhället och göra dem till en 
nyttig resurs för samhället samt göra samhället tillgängligt även för invandrarna 
på samma villkor som för icke-invandare. Dock väljer man i Sverige och    
Danmark att göra detta på olika sätt.  
Vår teori blir då att Sverige och Danmark ur ett integrationsperspektiv har olika 
inställning till vad som fungerar bäst för invandrare respektive det land som tar 
emot dem och därför organiserar invandringspolitiken på olika sätt. Utifrån detta  
ska vi undersöka de båda ländernas integrationsarbete och ta reda på vad som 
skiljer dem åt och vad dessa skillnader resulterar i.   



 

 3

Begreppen invandrare och integration kan innefatta mycket olika saker 
beroende på sammanhang och kräver därför en klar definition från vår sida av hur 
vi avser att använda dem i vårt arbete. Begreppet invandrare tänker vi, när det 
gäller Sverige, använda i en vid bemärkelse och vi avser med begreppet 
invandrare: personer som är utrikes födda (Franzén 2002:9 ). Detta sätt att 
använda begreppet anser vi vara mest ändamålsenligt eftersom det är på detta sätt 
man i allmänhet använder det i den svenska statistik vi använder. När det gäller 
Danmark definierar vi invandrare på samma sätt. Dock räknar man i den danska 
statistiken även med så kallade ”efterkommande”, alltså barn till invandrare som 
fötts i Danmark, vilket är viktigt att vara medveten om. Det som gör att begreppet 
invandrare kan upplevas som komplicerat är att det kan innefatta en uppdelning av 
människor som kommer till ett annat land i flera olika kategorier. T.ex. kan 
invandrare vara allt från människor som kommer till ett nytt land för att arbeta och 
kallas då arbetskraftsinvandrare, till människor som flytt sina hemländer av olika 
anledningar och därför kallas flyktingar. Vi är medvetna om de skillnader som 
finns mellan olika slags invandrare. Dock anser vi det nödvändigt utifrån det 
material vi har att tillgå att begreppet invandrare används i en vidare bemärkelse 
och utan indelning av invandrare i mindre kategorier. Detta eftersom materialet 
inte i tillräckligt stor utsträckning gör skillnad på dessa olika kategorier av 
invandrare.    

Begreppet integration definierar vi som minoriteters (invandrares) deltagande i 
majoritetssamhället (Franzén 2002:11). Hur väl denna integration genomförs 
avser vi att ta reda på genom att undersöka ett antal olika indikatorer som vi anser 
kunna utvisa graden av integration av invandrare i det svenska respektive danska 
majoritetssamhället. Dessa indikatorer är arbete, boendesituation, högskolestudier 
och politiskt deltagande. Anledningen till att vi anser just dessa indikatorer vara 
relevanta kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. Vi ska undersöka vilka 
åtgärder man vidtar för att förbättra integrationen av invandrare inom dessa 
områden, såväl genom politiska beslut som genom organisation.  

Vi är medvetna om det faktum att det inte bara beror på hur väl 
integrationspolitiken fungerar och organiseras som av avgör t.ex. om invandrare 
har lätt eller svårt att få arbete. Vi är medvetna om att andra faktorer som 
exempelvis hur arbetsmarknaden över lag ser ut naturligtvis spelar roll här. Vi 
anser ändå att en analys av integrationspolitiken och organisationen av denna är 
värdefull. Vi tror nämligen att resultaten vi kommer fram till genom att undersöka 
dessa fyra faktorer kommer att ge oss fördjupad vetskap om hur väl den svenska 
respektive danska integrationspolitiken fungerar. 
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2.3 Material och disposition 

Vår disposition går ut på att efter de inledande diskussionerna om frågeställning, 
syfte och teori övergå till att redogöra för Sveriges respektive Danmarks mål för 
integration. Vi avser att ge en orientering av vilka mål man i de båda länderna satt 
upp och hur man går till väga för att nå dessa mål. Vi ska här undersöka hur de 
båda länderna organiserar integration av invandrare och vilka som är ansvariga för 
detta. I det efterföljande avsnittet avser vi att med hjälp av våra tidigare nämnda 
indikatorer undersöka av den svenska respektive danska integrationspolitiken. 
Slutligen kommer vi att föra en avslutande diskussion om de resultat vi nått fram 
till under vårt arbete. 

Vårt material består av både primär och sekundärmaterial. Vi arbetar med ett 
flertal böcker som behandlar integration och invandring i Sverige och Danmark. 
Dessutom använder vi oss av skrivelser från svenska respektive danska 
regeringarna angående mål och riktlinjer gällande integration av invandrare, samt 
en del material från olika myndigheter som exempelvis integrationsverket. Utöver 
detta kommer vi, främst i och med det analytiska arbetet, att använda oss av 
diverse statistik som belyser det ämne vi valt att arbeta med.  

Ett återkommande problem under arbetet har varit validiteten i de statistiska 
undersökningarna. Det statistiska materialet har in många fall varit svårt att 
jämföra då det ofta utgår ifrån olika kriterier. Vi har därför fått behandla detta 
material med stor försiktighet då vi arbetat med det och dragit våra slutsatser. Vi 
har utifrån detta gjort jämförelser så långt det varit möjligt, men direkta statistiska 
jämförelser har ofta inte varit möjliga. Istället har vi ofta med hjälp av statistiken 
skapat en bild av hur situationer och trender ser ut i de respektive länderna och 
sedan jämfört dessa situationer och trender. 

2.4 Metod 

Vi använder oss av en komparativ metod och avser att jämföra Svensk och Dansk 
integration av invandrare. Vi anser att Sverige och Danmark är mest lika då 
länderna delar många grundläggande karaktärsdrag. Vi menar att det därför är 
intressant att undersöka varför och på vilka sätt ländernas hantering av invandrare 
skiljer sig. Vi avser att göra en kontextuell beskrivning av Sverige och Danmarks 
integrationsarbete. Med detta menar vi att vi ska undersöka hur integrationsarbete 
bedrivs i två olika kontexter, dvs. Sverige och Danmark. De två länderna har olika 
mål och medel i sina integrationsarbeten och det är dessa som utgör kontexten. 
T.ex. har Danmark valt att i viss utsträckning använda sig av särskild politik 
riktad mot invandrare (Hedetoft et al. 2006:290), emedan man i Sverige, förutom 
under den allra första tiden då invandraren anlänt, undviker detta 
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(http://www.regeringen.se/sb/d/2279). När det gäller undersökningens 
avgränsning i tiden så är vi mest intresserade av att undersöka perioden mellan 
2001 och fram tills idag. I och med år 2001 fick den danska invandrarpolitiken en 
ny inriktning, till viss del på grund av dansk folkepartis stora valframgångar. Den 
danska regeringens förhållningssätt till invandrare och invandring blev efter valet 
2001 på många sätt striktare (Hedetoft et al. 2006:162). Debatten om invandring 
har under 2000-talets början periodvis varit het mellan Sverige och Danmark i 
frågor gällande synen på invandrare och invandring. Det är på grund av denna 
debatt vi anser det intressant att jämföra denna period och de två ländernas politik. 
Dock har det material vi använt oss av medfört ett behov av viss anpassning från 
vår sida och en del statistik faller ibland utanför tidsramarna med något eller några 
år. Den statistik vi använt har dock ändå varit relevant för perioden i fråga.    
Styrkan med att genomföra en komparativ studie anser vi vara att vi kan 
undersöka två olika sätt att organisera ett integrationsarbete inom två relativt lika 
länder. Detta visar oss styrkor och svagheter och vilka metoder och sätt att 
organisera som i slutänden leder till den bästa integrationen utifrån de 
värden/kriterier som vi definierar begreppet utifrån.  När det gäller metodens 
svaghet så kan man säga att den grad av integration som uppnås och i vilken mån 
invandrarna lyckas komma in i samhället inte bara beror på hur myndigheter och 
organisationer väljer att arbeta för att integrera dem. Det finns även flera andra 
faktorer som påverkar hur väl invandrarna lyckas smälta in som t.ex. 
arbetsmarknadens tillstånd och tillgång på bostäder.   

 För att kunna komparera Sveriges och Danmarks organisering av integration 
och de resultat man uppnått avser vi att beskriva olika mål, organisationer och 
institutioner som har med detta att göra.  Detta ska vi göra genom att undersöka 
material som behandlar dessa frågor. Vi kommer att undersöka de mål Sverige 
respektive Danmark sätter upp och diskutera hur man organiserar sig för att uppnå 
målen och detta leder då fram till en analys av de resultat man uppnått och en 
jämförelse av länderna. Hur goda har resultaten av integrationsarbetet varit 
kommer vi att mäta med hjälp av våra fyra tidigare nämnda indikatorer.  

Rent praktiskt kommer vi att göra en statistisk jämförelse av dessa indikatorer. 
Vi kommer att redogöra för de indikatorer vi använder och av vilken anledning 
dessa indikatorer är relevanta för undersökningen av integration av invandrare i 
det svenska respektive danska samhället. Meningen är att de resultat vi kommer 
fram till då vi studerar indikatorerna skall ge en bild av hur väl man lyckats med 
sin integrationspolitik i de båda länderna.  
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3 Analys: Svensk och dansk 
invandrings och integrationspolitik 

3.1 Inledande historisk överblick 

 
I det här avsnittet avser vi att ge en bakgrund till hur invandringen sett ut i Sverige 
och Danmark från 1900-talets mitt och fram till idag. Vi ska här diskutera Sverige 
och Danmark tillsammans och undersöka hur invandringen till de båda länderna 
fungerat under den givna tidsperioden. Vad för invandrare har det rört sig om? 
Hur stor har omfattningen på invandrarströmmen varit och hur har man i Sverige 
och Danmark hanterat tillströmningen av invandrare? Detta är frågor vi anser 
behöver besvaras för att ge en förståelse för dagens situation.  

Under 1950 och 1960-talen bestod invandringen till Sverige i första hand av 
arbetskraftsinvandring. Dessa invandrare utgjorde inte någon ekonomisk börda för 
Sverige och sågs inte heller som särskilt annorlunda jämt emot den övriga 
befolkningen (Engellau et al. 2000:75). Dock var det ett uttalat krav under denna 
period att invandrarna inte fick ta arbeten från svenskarna. Redan här lades en 
grund till idén om att invandrare genom att sänka sin lön inte skulle få möjlighet 
att konkurrera ut den svenska arbetarkåren (Engellau et al. 2000:28). 1966 
genomgick Sverige en lågkonjunktur och röster började höjas för att begränsa 
invandringen. Under början av 1970-talet fick denna linje ett definitivt genomslag 
och under detta årtionde upphörde arbetskraftsinvandringen nästan helt i Sverige. 
Dock var arbetskraftsinvandringen från andra nordiska länder som t.ex. Finland 
fortsatt stor eftersom Norden enligt ett avtal utgjorde en gemensam arbetsmarknad 
(Engellau et al. 2000:29-30). 

Den danska invandringen följer i stort sett samma mönster som den svenska 
under denna period. I början av 1960-talet kom de första grupperna av invandrare 
för att arbeta, vilket blev starten på en arbetskraftsinvandring som sträckte sig 
över lite drygt ett decennium (Hedetoft et al.2006:270). 

I och med den ekonomiska nergången under början av 70-talet genomförde 
man ett stopp av invandring när denna nergång eskalerade under oljekrisen 1973 
(ibid.). På grund av det avtal om integrerad arbetsmarknad mellan de nordiska 
länderna som fanns fortsatte dock arbetskraftsinvandringen även under 1970-talet 
även i Danmark (Engellau et al. 2000:29-30).  

I och med 1980-talet tog flyktinginvandringen definitivt överhanden i både 
Sverige och Danmark. I slutet av 1980-talet och under 1990-talet ökade den totala 
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invandringen till Sverige kraftigt på grund av stor flyktinginvandring och år 2001 
kom närmare 60 000 invandrare till Sverige, främst på grund av flykting och 
asylskäl (Franzén 2002: 13-15). Även i Danmark steg antalet flyktingar som kom 
till landet från och med mitten av 1980 - talet. Under den här perioden började 
dessa att se Ett återkommande problem med den statistiska undersökningen har 
varit s som ett samhällsproblem och under stor del av 1980-talet och 1990-talet 
hårdnade inställningen till invandring i Danmark (Hedetoft et al. 2006:148).   

3.2 Målsättningar och metoder för 
integrationspolitiken i Sverige och Danmark 

I det här avsnittet avser vi att redogöra för de målsättningar Sveriges respektive 
Danmarks regeringar har för sina respektive integrationsverksamheter. En viktig 
del av den här undersökningen är de båda ländernas officiella redogörelser för 
dessa mål. För Danmarks del gäller det handlingsplanen ”En ny chance til alle” 
som danska regeringen lade fram 2005 vilken beskriver de målsättningar som ska 
gälla för dansk integrationspolitik och de metoder man ska använda för att nå 
dessa mål och som bygger vidare på den integrationspolitik man fört tidigare 
(Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens integrationsplan, 2005:5). För 
Sveriges del handlar det om de mål och metoder som läggs fram på regeringens 
hemsida.   

I Sverige består de övergripande målen av jämlikhet, gemenskap och 
mångkultur. Man understryker att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett vad man har för etnisk och kulturell bakgrund och den 
svenska samhällsgemenskapen ska också grundas på mångfald 
(http://www.regeringen.se/sb/d/2279). Samhällets utveckling ska enligt 
regeringens kriterier kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter mellan 
människor. Detta ska ske inom ramarna för samhällets grundläggande 
demokratiska värderingar. Ansvaret för detta ska delas av alla, såväl infödda och 
invandrare som politiker (Ibid.).  

Även i Danmark är det viktigt att integrationspolitiken förs i demokratins och 
jämställdhetens anda (Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens 
integrationsplan, 2005:5). Dock verkar man ställa upp sina mål på en lägre 
abstraktionsnivå än man gör i Sverige. Här handlar det snarare om mer konkreta 
medel för hur man ska kunna integrera invandrare i samhället.  

Det viktigaste medlet i både svenskt och danskt integrationsarbete kan sägas 
vara arbete. Den svenska inställningen är klart och tydligt att arbete som en väg 
till egenförsörjning är det absolut viktigaste medlet för att nå integration. 
Egenförsörjningen är den bästa vägen till integration och det viktigaste sättet att 
förebygga segregation. Genom egenförsörjning kan invandraren uppnå makt över 
sitt eget liv och man ska i Sverige föra en politik som underlättar skapandet av 
möjligheter för att människor ska kunna skaffa arbete och bedriva 
egenföretagande (http://www.regeringen.se/sb/d/2279).  
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Även i Danmark ser man arbete och egenförsörjning som det enskilt viktigaste 
medlet för att nå integration av invandrare i samhället. Man har därför satt upp 
mål för att få den stora del av de invandrare som står utanför arbetsmarknaden i 
arbete. I och med den nya integrationsplanen satte man t.ex. upp målet att 25000 
invandrare och efterkommande till dessa skulle sättas i arbete fram till 2010, 
vilket man själva ansåg som ett ambitiöst men mycket viktigt mål. Även i 
Danmark ses egenförsörjningen som avgörande för att invandrarna ska ha någon 
reell möjlighet att integreras och bli en resurs för samhället (Regeringen, En ny 
chance til alle – Regeringens integrationsplan, 2005:7).   
För att lyckas med att få in fler invandrare på arbetsmarknaden vidtar Sverige och 
Danmark en rad olika åtgärder. Dessa skiljer sig dock ofta tydligt till sin karaktär. 
I både Sverige och Danmark är utbildning och även kunskap i det nya språket två 
viktiga komponenter för att integrera och få invandrarna i arbete. Man har i 
Danmark vidtagit en rad viktiga åtgärder för att komma till rätta med detta. Man 
satsar till exempel på att öka utbildningsinsatserna, och då särskilt för ungdomar. 
För att man ska säkerhetsställa att dessa får en bra utbildning satsar man på att ge 
invandrarungdomarna en bättre utbildning i det danska språket. För att 
utbildningen även skall resultera i arbete satsar man på att ge invandrarungdomar 
en god vägledning, som skall leda till att man får jobb. Man satsar även på trainee 
platser för ungdomar med invandrarbakgrund och man ska belöna de skolor som 
lyckas ge ungdomarna detta (Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens 
integrationsplan, 2005:12-14).   

Även i Sverige finns det en plan för hur man ska förbättra utbildningen och 
språkkunskaperna hos invandrare för att på så sätt få fler invandrare i arbete. Man 
vill förbättra utbildningen i svenska för invandrare och satsa på kompletterande 
utbildning för att anpassa eller förbättra invandrarnas kompetens för den svenska 
arbetsmarknaden.  Man anser det också som en viktig åtgärd att göra insatser för 
att validera den utländska kompetens som invandrare redan är i besittning av 
(http://www.regeringen.se/sb/d/2279). 

I både Sverige och Danmark ser man ghettoisering och bostadssegregation 
som ett problem för integration av invandrare. I Danmark har man under senare år 
vidtagit flera åtgärder för att försöka komma till rätta med problemet och 
målsättningen är att minska den uppdelning av invandrare och infödda som finns 
på många håll. Den danska politiken på det här området syftar till att undvika att 
invandrare bor i ”egna” områden. Man anser att detta undergräver integrationen 
på grund av att dessa då inte umgås med och träffar infödda danskar och därför får 
svårare att integreras. Man anser också att en omfattande bostadssegregation och 
koncentration av ekonomiskt svaga invandrare till särskilda bostadsområden leder 
till kriminalitet, arbetslöshet, utanförskap och där med en betydlig försvårning av 
integrationen av dessa (Regeringens strategi mod ghettoisering – Ghettoisering en 
barriere for integration 2004). 

De insatser man genomför och genomfört går ut på att vidta både stora och 
små insatser. För att minska den så kallade ”ghettoiseringen” vill man förhindra 
inflyttning av resurssvaga till kraftigt belastade områden, samt uppmuntra andra, 
mer resursstarka personer, att flytta dit genom att på olika sätt göra områdena mer 
attraktiva för dessa. Detta t.ex. genom att uppmuntra privata investeringar inom 
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dessa områden. Dessutom ska man lägga resurser på att integrera de invandrare 
som redan bor i områdena. En ytterlige åtgärd är att i större utsträckning öka 
utbudet av bostäder för resurssvaga invandrare i andra områden. För att 
genomföra dessa åtgärder kan man använda sig av både lagändringar då det 
behövs, och omfördelning av ekonomiska resurser till de mest utsatta områdena 
(Regeringens strategi mod ghettoisering - Strategien 2004).     

Också i Sveriges fall är problemen med bostadssegregation påtagliga och en 
väldigt stor del av invandrarna bor i segregerade bostadsområden där invandrarna 
är överrepresenterade och de socioekonomiska problemen omfattande 
(Integrationsverket, 2000b:16-17). För att lösa problemen, med fokus på de mest 
utsatta områdena, sluter man lokala utvecklingsavtal där kommunerna lägger fram 
sina handlingsplaner för att förebygga den diskriminerande segregationen. 

Sverige och Danmark ser alltså arbete, utbildning och åtgärder för att 
motverka bostadssegregering som viktiga medel för att nå en väl fungerande 
integration för invandrare. När det gäller frågan om hur man ska åtgärda dessa 
problem skiljer sig dock ländernas handlingssätt avsevärt. Den svenska 
integrationspolitiken har under senare år präglats av att fokus legat på frågor 
angående strukturell diskriminering av personer med annan etnicitet eller kulturell 
bakgrund. Detta har lett till att integrationspolitiken varit inriktad på att motverka 
strukturell rasism och diskriminering. Som exempel på hur politiker i Sverige sett 
på problematiken får Mona Sahlin tjäna: ”Vi har inriktat oss för mycket på 
invandrarna, men problemet är den diskriminering som majoritetssamhället 
utsätter minoriteterna för (Hedetoft et al. 2006:286).  

Den svenska integrationspolitiken har ibland kritiserats för att sakna tydliga 
mål (Franzén 2003:26) och skulden för de problem som funnits och finns med 
integrationen av invandrare har lagts på infödda svenskar och svenska samhället. 
Detta har alltså lett till att man inriktat sig på att försöka öka integrationen genom 
lagstiftning och åtgärder mot diskriminering och rasism. Inställningen är att det i 
stor utsträckning är dessa faktorer som stänger ute invandrare från samhället och 
här skiljer man sig från Danmark (Engellau et al. 2000:71). 

Till skillnad från den svenska modellen där fokus alltså läggs på att rikta 
åtgärder mot strukturell diskriminering, har man i Danmark allt mer gått mot en 
kravpolitik där ansvaret för att integreras i det danska samhället ligger på den 
enskilde invandraren (Hedetoft et al. 2006:275). Men även det danska samhället 
görs ansvarigt för att verka för en god integration av invandrare, genom att t.ex. 
belöna de kommuner och skolor som lyckas uppnå goda resultat för integration av 
invandrare (Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens integrationsplan, 
2005:19).   

De krav som ställs på invandrare ställs också ofta på övriga medborgare, men 
enligt ”En ny chance for alle” ska de insatser som tas upp i denna plan särskilt 
riktas mot invandrare. Kraven riktas i allmänhet på att invandrarna själva aktivt 
ska arbeta för att integreras i det danska samhället. Exempelvis ställs det krav på 
att ungdomar antingen ska arbeta eller deltaga i någon form av utbildning som kan 
leda till arbete. Detta är något som både föräldrar och ungdomarna själva ska 
hållas ansvariga för. Om man utan giltig anledning inte deltar i någon dylik 
aktivitet kan man som konsekvens råka ut för att barnbidrag (Hedetoft et al. 
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2006:275) eller socialbidrag dras in (Regeringen, En ny chance til alle – 
Regeringens integrationsplan, 2005:19). Även på vuxna ställs det naturligtvis krav 
och ett exempel på detta är att man kräver att den som går på socialbidrag måste 
tacka ja till de arbetserbjudande man får, för annars kommer man att förlora sitt 
bidrag (Hedetoft et al. 2006:276-277).  

Brist på egna initiativ och insatser för att t.ex. skapa egen försörjning kan 
alltså bestraffas och man har i Danmark talat om att man vill göra upp med så 
kallad ”snällism”,(Hedetoft et al. 2006:162) alltså konsekvenslöshet, inom 
integrationspolitiken (Hedetoft et al. 2006:276).  
Medel och mål för integrationen i Sverige respektive Danmark har alltså mycket 
gemensamt. För att integrera invandrare satsar man på utbildning och 
egenförsörjning och att minska bostadssegregationen. Dock verkar den svenska 
modellen i stor utsträckning se diskriminering av invandrare som det enskilt 
största problemet för att nå integration. Därför satsar man mycket på att motverka 
detta. I Danmark väljer man snarare att ställa mer krav, både på invandrarna och 
samhället. En god integration anses förutsätta att alla tar ett medansvar och 
invandrare kan inte förhålla sig passiva utan att det medför konsekvenser.  
 

3.3 Organisation som medel för integration 

I det här avsnittet avser vi att undersöka hur man i Sverige respektive Danmark 
organiserar integrationen av de invandrare som kommit till länderna. Vår avsikt är 
att i stora drag ge en överblick över de aspekter på organisationen av 
integrationsarbetet som vi anser vara viktigast i jämförelsen av de båda länderna.  
De frågor vi behandlar här handlar om vad som karaktäriserar integrationsarbetet 
invandringspolitiken och hur man styr och organiserar det arbete som utförs på 
dessa områden. 
 

3.3.1 Begränsning av invandringen som medel för integration 

 
En viktig organisatorisk faktor är hur många invandrare man tar emot och vilken 
typ av flyktingar det rör sig om, då detta får konsekvenser på hur man bygger upp 
sitt integrationsarbete. Att t.ex. ta emot många flyktinginvandrare medför t.ex. 
andra problem än att ta emot arbetskraftsinvandrare. Exempelvis var den andel av 
arbetsstyrkan mellan 16-64 år bland de icke-västliga invandrarna som stod utanför 
arbetsmarknaden i Danmark uppe på 11,9 % under 2006 medan endast 4,6 % av 
de invandrare som kom från västländer samtidigt var arbetslösa 
(http://inm.ecoanalyse.dk/web/asp/searchins.asp). Det har alltså visat sig att icke-
västliga invandrare, alltså den del som i störst utsträckning står för familje- och 
asylinvandringen, har svårare att få anställning än de som kommer från 
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västländer, som t.ex. EU-länder. Danmark har därför sedan 2001 valt att minska 
det antal invandrare som kommer för att söka asyl och för att föras samman med 
sina familjer. Samtidigt har antalet som fått uppehållstillstånd för studier och 
arbete ökat från 2001 fram till 2006. Mellan 2001 och 2006 minskade till exempel 
antalet personer som fick uppehållstillstånd av asylskäl i Danmark från 6 263 till 1 
095 (//www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01D113D6-EA0D-4DB6-B2F9-
DA47A6706EFF/0/tal_og_fakta_2006.pdf). Som kontrast till detta kan man se att 
invandring från EU-länder med anledning av studier och arbete under samma 
period har ökat från 5 950 till 12 802 (Ibid.).  
Att minska den invandring som sker av asyl och flyktingskäl är en del av en 
strategi den danska regeringen har för att kunna ta tag i integrationen av de många 
invandrare man redan har i landet och som står utan sysselsättning. Man anser att 
denna minskning är en förutsättning för att kunna göra dessa invandrare 
självförsörjande (Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens 
integrationsplan, 2005:5). Genom införandet av 24-årsregeln som innebär att 
familjesammanföring av dansk-utländska par försvåras (Hedetoft et al. 2006:162) 
hoppas regeringen att man ska komma till rätta med familjesammanföring som 
leder till att många unga invandrare hamnar utanför utbildning och arbetsmarknad 
(Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens integrationsplan, 2005:5). 
Danmark ser alltså en minskning av vissa invandrargrupper som en 
integrationsåtgärd. Att minska tillförseln av de grupper som är svårare att 
integrera anser man sig ha större möjlighet att få bukt med de problem som redan 
finns.   

  I Sverige har man till skillnad från i Danmark inte minskat andelen 
invandrare som kommer av flykting, asyl och familjeskäl. Mellan år 2001 och år 
2006 ökade invandringen till Sverige från 44 505 till 75 303 
(http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs1.pdf). Den andel 
invandrare som ökade mest betydligt är i Sveriges fall just de som kommit av 
flykting, asyl och familjeskäl (Ibid.). Mellan åren 2001 och 2006 kan man se att 
antalet uppehållstillstånd som beviljats ligger konstant högt och inte visar några 
tendenser att minska. Trots de problem som man i Sverige har med att integrera 
invandrare på t.ex. arbetsmarknaden, har man alltså inte valt att minska 
invandringen, utan snarare öka eller låta den ligga på en fortsatt hög nivå. Vidare 
kan man tydligt se en skillnad mellan Sverige och Danmark då andelen invandrare 
som kommit till Danmark på grund av arbete och studier är den är betydligt större 
(Regeringen, En ny chance til alle – Regeringens integrationsplan, 2005:5), 
medan det är invandrare som kommit av flykting, asyl och familjeskäl som är den 
största gruppen i Sverige.  

I Sverige verkar man alltså inte se en minskning av invandringen som ett 
verktyg för att förbättra integrationen på samma sätt som man gör i Danmark. 
Flykting, asyl och familjeinvandringen ligger på höga nivåer och 2006 slogs det 
till och med rekord i antal uppehållstillstånd som man i Sverige beviljade 
(http://www.scb.se/templates/Artikulerat_artikel____204143.asp). I Sverige har 
man med andra ord inte följt Danmarks exempel om att minska invandringen av 
vissa grupper för att kunna koncentrera sig på integration av redan befintliga 
invandrare.    
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3.3.2 Assimilation eller mångkultur?  

 
I både Sverige och Danmark vill man att de invandrare som tas emot så snabbt 
som möjligt ska bli självförsörjande och kunna vara en nyttig och väl integrerad 
resurs i respektive samhälle. Från mitten av 1970-talet behandlade man i Sverige 
invandrare mer som speciella grupper. Dessa gruppers kulturer och bakgrunder 
skulle erkännas och främjas, och man ansåg att dessa hade särskilda behov 
(Franzén 2003:18-19). Från och med mitten av 1990-talet har man dock allt mer 
övergått till att arbeta för att invandrare ska integreras i en mer omfattande 
utsträckning. Detta manifesteras t.ex. i det att man från slutet av 1990-talet börjat 
prata om ”integrationspolitik” istället för ”invandrarpolitik” (Franzén 2003:20). 
Denna integrationspolitik skulle inrikta sig mot hela befolkningen och 
invandrarna skulle inte längre utsättas för någon särpolitik (utom de första åren) 
utan omfattas av den generella politiken i samhället (Franzén 2003:21). 
Invandrare och infödda svenskar förutsätts i och med integrationspolitiken 
anpassa sig till varandra och samhället och den generella politiken ska 
kännetecknas av en ömsesidig respekt för de olika kulturer och etniciteter som 
finns i samhället (Ibid.). 

Dock har man på grund av brist på samordning och tydliga mål från politiskt 
håll haft svårt att förverkliga denna politik och invandrarna lever fortfarande i stor 
utsträckning i segregation och bidragsberoende. Exempel på detta är att många av 
de kommuner som är ansvariga för att ta emot flyktingar och invandrare har haft 
svårt att utforma de introduktionsprogram som de är ansvariga för på ett bra sätt 
vilket lett till brister i integrationen av invandrare (Franzén 2003:24).  

Som vi nämnt i tidigare kapitel inriktar sig Danmark i en större utsträckning 
än Sverige på att ställa krav på den enskilde invandraren. Detta är inget undantag 
när det gäller introduktionen av de invandrare som får komma till Danmark. 
Introduktionen av invandrarna sker framförallt ute i kommunerna där invandrarna 
ingår ett integrationskontrakt med kommunen som innefattar t.ex. utbildning i 
danska och krav på att invandraren tar de förslag om arbete och utbildning som 
erbjuds (Hedetoft et al. 2006:162-163). Kravet på att invandrarna lär sig danska är 
en väsentlig del av avtalet. Invandraren förväntas klara en utbildning i danska som 
sker i tre steg. Detta är ett krav om man senare vill söka permanent 
uppehållstillstånd eller medborgarskap. Invandraren ska även underteckna ett 
avtal som gäller respekt för de danska grundläggande värderingarna, som t.ex. lika 
rättigheter för män och kvinnor och att man inte accepterar fysiskt våld mot barn. 
Därutöver ska man ha en förståelse för den danska kulturen och det danska 
samhället och arbeta för att integrera sig själv och sina barn i det danska samhället 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/DC4E3796-D8C0-409C-B058-
54E8316A16DE/0/intgrerkldansk.pdf). 

Man kan här se att man i Danmark är intresserade av att göra invandrarna till 
”danskar” genom att de accepterar och tar del av dansk kultur och har en 
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förståelse för det danska samhället. Detta gör man genom att ställa krav på att 
man lär sig det danska språket om man vill bli dansk medborgare eller få ett 
permanent uppehållstillstånd. Danmarks integrationspolitik kan alltså anses vara 
inriktad på assimilering, dvs. att man har som mål att sprida ”danskheten” även 
till invandrarna. 

Emedan man i Danmark alltså allt mer riktat in sig på att assimilera invandrare 
med hjälp av tydliga regler och bestämmelser är man, som synes, i Sverige mer 
inriktade på ett samhälle med ömsesidig anpassning och en lite mjukare attityd. 
Det svenska samhället ska snarare inriktas på en acceptans av människors 
kulturella och etniska olikheter och ett mångkulturellt samhälle ses som en styrka 
snarare än en svaghet.  

3.3.3 Ansvarsfördelning och finansiering av integrationsarbetet 

 
Från 1998 till 2007 sköttes stora delar av integrationsarbetet i Sverige av 
integrationsverket. Integrationsverkets uppgifter gick ut på att ta fram och 
förmedla kunskap och information om integration och utvecklingen av denna i 
samhället, samt att utvärdera det arbete som genomförts. Integrationsverket hade 
även som uppgift att utvärdera och stödja de introduktionsprogram som 
kommunerna var ansvariga för att utveckla i samband med mottagandet av 
invandrare. Inrättandet av integrationsverket kan sägas ha varit en del i den nya 
integrationspolitik som ersatte den förutvarande invandringspolitiken 
(http://www.integrationsverket.se/). Organiseringen av integrationspolitiken 
innefattade under denna period flera olika aktörer med olika ansvar för 
integrationsarbetet. Staten och kommunerna kan sägas vara de två viktigaste, och 
dessa befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. Staten beslutar i 
invandrarfrågor och bestämmer vilka och hur många som ska få bosätta sig i 
Sverige. Men det är kommunerna som är ansvariga för mottagandet av 
invandrarna, och det är också här de organisatoriska redskapen för integration 
finns (Bengtsson 2002:197).  
     De aktörer förutom staten och kommunen som är inblandade i 
integrationsarbetet av invandrare är flera, och några av de viktigaste är 
arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare – till exempel skolorna, 
försäkringskassan och det tidigare nämnda integrationsverket. Dessa är några av 
de aktörer som delar ansvaret för att integrera invandrarna i Sverige och det är 
viktigt att alla dessa parter finns med aktivt i integrationsarbetet 
(Integrationsverket - Ett förlorat år 2007:17-18).  
      Vad gäller finansieringen av invandringen så står staten för de kostnader detta 
innebär för kommunerna. Varje kommun erhåller ett särskilt schablonbidrag från 
staten för varje invandrare de tar emot och introducerar (Bengtsson 2002:148).    
      Framgången för det svenska integrationsarbetet har dock varit begränsad. 
Integrationsverkets roll som samordnande myndighet för integrationsarbetet har 
inte fungerat i den utsträckning man hoppades på när det infördes. I och med 
nedläggningen av integrationsverket den 30 juli 2007 överfördes uppgifterna på 
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andra myndigheter, och då främst migrationsverket och även länsstyrelsen 
(http://www.integrationsverket.se/). I en utvärdering av integrationsarbetet i 
Sverige som integrationsverket skrev strax innan det lades ner, riktades kritik på 
en rad punkter. Man var skeptiska mot bland annat avsaknaden på tydliga och 
samstämmiga mål för hur integrationsarbetet skulle utformas och genomföras. 
Man menade t.ex. att avsaknaden på tydliga mål inom olika departement och 
organisationer inneburit att integrationen av invandrare inte kunnat skötas på ett 
effektivt sätt (Integrationsverket - Ett förlorat år 2007:24-25). Man riktade även 
kritik mot regeringens sätt att ta till sig den information om integration man fick 
från integrationsverket, då den inte ledde till reformer av integrationspolitiken 
(http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=1606). 

 I Danmarks organisation av integrationsarbetet finns både likheter och 
skillnader med Sverige. I Danmark är det regeringen som beslutar i 
invandrarpolitiken och det är även här kommunerna som har det praktiska 
uppgifterna för integration och introduktion av de invandrare som tas emot. I 
Danmark är dock de introduktionsprogram som invandrarna får gå igenom 
individuellt anpassade och framtagna under samarbete mellan invandrare och 
kommun och ska utgå ifrån den enskildes individens bakgrund och behov 
(http://www.nyidanmark.dk/da-
dk/Integration/integration_af_nyankomne/introduktionsprogrammet/introduktions
programmet.htm). I de fall en kommuns introduktion och integration av de 
invandrare den ansvarar för kan anses ha varit framgångsrik kan kommunen i 
fråga, enligt ”en ny chance til alle”, få större delar av sina omkostnader för 
invandrarna betalda av staten (En ny chance til alle 2005:19).  

Andra insatser för integration som danska regeringen vill betona är frivilliga 
organisationer och nätverk, vilket man anser vara viktiga instrument för 
integrationen i samhället (En ny chance til alle 2005:22). När det gäller arbete så 
arbetar regeringen också för att man mer tydligt ska synliggöra de arbeten som 
kan vara lämpliga för invandrare. Ett verktyg för detta är att är att på ett smidigt 
sätt ge tillgång till lämpliga jobb, t.ex. via Internet. Man anser att det finns gott 
om arbeten i Danmark men att dessa måste synliggöras mer av arbetsmarknadens 
olika parter (En ny chance til alle 2005:24-25). 

Danmark och Sverige har på många sätt liknande organisation av de flyktingar 
som kommer till länderna. Man kan se det som att staten reglerar invandringen 
medan kommunerna sköter mycket av det praktiska integrationsarbetet. På vissa 
sätt skiljer sig dock länderna åt i detta avseende. De introduktionsprogram som 
kommunerna i de båda länderna tillämpar för att integrera nytillkomna invandrare 
utformas på olika sätt. I Danmark sker utformningen av dessa program genom att 
invandrare och kommun kommer överens om ett individuellt kontrakt för varje 
enskild invandrare. I Sverige däremot ser integrationsprogrammen likadana ut för 
alla invandrare som kommer till en kommun. Det har dock förekommit kritik mot 
detta från till exempel integrationsverket, som hävdat att ett individuellt 
integrationsprogram är mer ändamålsenligt för att få den enskilde invandraren i 
arbete. Här finns alltså röster som förespråkar att Sverige följer Danmarks 
exempel.  
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Kraven som ställs på kommunerna från statens sida skiljer sig även åt när man 
jämför Sverige och Danmark. I Danmark belönar man kommuner som lyckas 
genomföra en god integration av invandrare genom att betala delar av 
kommunernas utgifter för de invandrare man tagit emot. Detta förutsätter dock att 
man lyckas få invandrarna att genomföra sina integrationsprogram och integreras i 
det danska samhället. I Sverige betalar staten istället ut schablonbidrag för varje 
invandrare som man ska ordna ett introduktionsprogram för. Men till skillnad från 
Danmark finns här inga bestämda krav på vad invandraren skall prestera eller 
exakt vad programmet ska innehålla för att kommunen ska få schablonbidraget. 
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4 Analys av fyra indikatorer 

I det här avsnittet avser vi att analysera framgången av svensk respektive dansk 
integrationspolitik genom att undersöka fyra olika indikatorer. Dessa faktorer är, 
som tidigare nämnts, arbete, utbildning, bostadssituation och politiskt deltagande. 
Vi anser att detta är fyra mycket viktiga områden att undersöka för att se hur väl 
de båda ländernas integrationspolitik fungerar. De tre första indikatorerna har vi 
tidigare tagit upp som särskilt viktiga beståndsdelar i både Sveriges och Danmarks 
integrationsarbete. Även politiskt deltagande kan ses som en viktig del av 
integrationen då detta är en viktig möjlighet för medborgarna i demokratiska 
samhällen. Huruvida man har ett högt eller lågt valdeltagande bland invandrare 
kan ge en bra fingervisning på hur väl integrerade dessa är i samhället.  
     När det gäller statistiken i sig så är det viktigt att här problematisera 
jämförbarheten mellan de olika källorna. Den statistik vi kommer att använda 
behandlar siffror gällande både inrikes och utrikes födda i Sverige respektive 
Danmark. Dock delar man i Danmark upp invandrarna i västliga och icke västliga 
invandrare i de statistiska beräkningar vi har undersökt, vilket man inte gör i den 
svenska statistiken. Man gör i den svenska och danska statistiken också skillnad 
på vad invandrare är för något. För Sveriges del behandlar statistiken som rör 
invandrare endast personer som är födda utrikes och man tar alltså inte med andra 
generationens invandrare i de här källorna. I de danska källor vi undersökt 
inkluderar man dock även andra generationens invandrare och dessa kallar man då 
för ”efterkommere” i statistiken (http://www.dst.dk/OmDS/BagTal/Arkiv/29-12-
2003-efterkommere.aspx).  
     Vi kommer under analysen av våra indikatorer att hålla oss till vår ursprungliga 
tidsmässiga avgränsning och koncentrera oss på perioden mellan 2001 och 2006.  
 
 

4.1 Arbete 

Arbete anses ofta vara integrationens grundbult och dess mest grundläggande 
förutsättning (Engellau 2000:46). Den svenska regeringens inställning är klart och 
tydligt att det är arbete som är det viktigaste medlet för integration och egenmakt 
för de invandrare som bosatt sig i Sverige (http://www.regeringen.se/sb/d/2279). 
Även i En ny chance til alle poängteras vikten av att kunna försörja sig själv 
genom arbete och de risker som finns med långvariga bidragsberoenden påpekas 
också (En ny chance til alle 2005:23).   
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Vi har tidigare i arbetet varit inne på den vikt som läggs vid att få ut invandrare i 
arbete så fort och effektivt som möjligt, och de medel man i Sverige respektive 
Danmark nyttjar sig av för att uppnå detta. Vi har observerat att man i Danmark 
tenderar att ställa större krav på den enskilde invandraren och dennes eget ansvar 
för att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt har vi sett att man i Sverige mer 
ägnat sig åt att till exempel stifta lagar och genomföra andra åtgärder mot 
strukturell diskriminering och rasism. I det organisatoriska arbetet av integration 
har vi lagt märke till att man i Danmark arbetar närmare den enskilde invandraren 
med individuella integrationsplaner och tydliga mål. I Sverige verkar inte detta 
förekomma i samma utsträckning och vissa har ansett att brist på tydliga mål varit 
ett problem då invandrarna skall integreras på arbetsmarknaden och det svenska 
samhället i övrigt. Vi ska i det följande undersöka hur invandrarnas situation på 
arbetsmarknaden har sett ut mellan 2001 och 2006, dock kommer en del andra 
årtal att behandlas på grund av statistikens beskaffenhet. Jämförelsen kommer att 
gå ut på dels en jämförelse mellan invandrare och inrikes födda i de båda länderna 
för sig och dels en jämförelse av invandrarnas situation på arbetsmarknaden de 
båda länderna emellan.  
     Den statistik vi undersöker kommer här för Sveriges del från integrationsverket 
och för Danmarks del från Ministeriet for flygtinge, invandrere og integration. 
     För Danmarks del har arbetslösheten för invandrare och efterkommande från 
icke-västliga länder (all statistik behandlar personer i åldrarna mellan 16-64) 
sjunkit med 1,4 % från 2001 då den låg på 13,3 % till 2006 då den låg på 11,9 %. 
Samtidigt låg arbetslösheten för invandrare och efterkommande från västländer 
2001 på 5,4 % och hade år 2006 sjunkit med 0,8 %.  Arbetslösheten får båda 
grupperna verkar alltså ha sjunkit marginellt under perioden 2001-2006 men 
skillnaden mellan invandrare och efterkommande från västliga respektive icke-
västliga länder fortsätter att vara markant.  Skillnaden mellan infödda danskar och 
invandrare och efterkommande från icke-västliga länder är också väsentlig och år 
2006 skiljde sig dessa grupper med 8,4 % då gruppen av infödda danskars 
arbetslöshet under denna period var nere på endast 3,5 % 
(http://inm.ecoanalyse.dk/web/asp/searchins.asp).  
     De slutsatser vi kan dra av denna officiella statistik är att Danmark trots 
hårdare tag och minskade invandring ännu inte helt fått bukt med problemen med 
integration av icke-västliga invandrare och efterkommande på arbetsmarknaden. 
Integrationen av västliga invandrare och efterkommande ser dock bättre ut men 
inte heller dessa är på samma nivå som de danskfödda.  
    I Sverige, där statistiken bara behandlar inrikes respektive utrikes födda mellan 
åldrarna 20-64 år och inte gör skillnad på västliga respektive icke-västliga eller 
första och andra generationens invandrare, kan man se att arbetslösheten för 
invandrare är konstant hög i jämförelse med inrikes föddas situation på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten för inrikes födda har under perioden 2001-2004 
varit relativt låg och har legat mellan 3,051 % 2001 och 4,112 % 2004. Samtidigt 
låg arbetslösheten för invandrare under perioden som lägst på 7,076 år 2002 och 
som högst på 10,51 år 2004 (Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella 
siffror, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration, Integrationsverket 
2007:29). År 2005 och 2006 är inte jämförbara med övriga eftersom statistiska 
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definitioner ändrats. Mellan dessa år skedde dock en minskning av arbetslösheten 
för såväl inrikes som utrikes födda. För utrikes födda var andelen arbetslösa så 
hög som 10,35 % 2005 och hade år 2006 sjunkit till 9,839. Bland inrikes födda 
sjönk arbetslösheten mer under dessa år, från 4,356 % till 3,507 %.  
     Det finns alltså även i Sverige stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda 
på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har under den tidsperiod vi undersökt hela 
tiden varit avsevärt högre bland utrikes födda personer, än för personer födda i 
Sverige. Det har alltså även i Sverige varit svårt att förebygga invandrares 
utanförskap på arbetsmarknaden och man har under 2000-talets första år inte 
lyckats få ner arbetslösheten bland invandrare till samma nivåer som för inrikes 
födda. 
 

4.2 Utbildning  

Utbildning kan innebära flera saker när det gäller integration. Utbildning på olika 
plan är en viktig del av integrationsarbetet i både Sverige och Danmark. Det kan 
t.ex. handla om möjligheter till att lära sig språket i det nya land man kommit till, 
eller att klara av grundskolan för att kunna läsa vidare på gymnasium och 
högskola. Vi avser i det här avsnittet att undersöka i hur stor utsträckning 
invandrarna i Sverige och Danmark utbildar sig och hur de klarar av skolans olika 
nivåer från grundskolan upp till högskolan. Utbildning är en viktig faktor när det 
gäller möjligheten att få arbete och även viktigt för att kunna förstå och deltaga i 
samhällslivet i det nya landet. Hur väl invandrare klarar av skolan och i hur stor 
utsträckning de går vidare till högre studier är också en bra indikator för att se hur 
väl integrationen fungerar i ett land. Statistiken i det här avsnittet kommer för 
Danmarks del ifrån Ministeriet för Flygtinger, invandrere og integration. 
Statistiken behandlar personer mellan 25- 64 år. I den danska statistik som vi 
använt skiljer man på utbildning som erhållits i Danmark och på utbildning som 
erhållits på annat håll. 
     I Danmark har man som vi tidigare sett arbetat mycket med att höja 
utbildningsnivån för invandrare och efterkommande. Man betonar vikten av 
utbildning för att invandrare ska kunna få arbete och komma in samhället. I 
Danmark går man vanligtvis en 9-årig grundskola, liksom i Sverige, varefter man 
kan välja att gå vidare till antingen en studieförberedande gymnasieutbildning 
eller också en så kallad yrkesutbildning som är inriktad på en speciell 
yrkeskategori (http://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?menu_id=UVM-428319). 
       Under 2000-talets första hälft kan man se en viss ökning av icke-västliga 
invandrares utbildningsnivå i Danmark. De icke-västliga invandrare som ej hade 
någon dansk utbildning över huvudtaget låg 2001 på 81,9 % och hade 2006 sjunkit 
till 74,6 %. Framför allt har utbildningsnivån för denna grupp ökat när det gäller 
den yrkesförberedande utbildningen. Från 2001 till 2004 ökade andelen som 
genofört yrkesförberedande utbildning från 5,0 % till 6,3 %. Sammanlagt ökade 
andelen som genomfört en yrkesförberedande utbildning från 2001 till 2006 med 
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2,4 %. Mellan samma år ökade också antalet som gick vidare till högre utbildning 
med 2,1 %. Under perioden i fråga finns alltså en svag positiv trend, och något fler 
av invandrarna från icke-västliga länder verkar slutföra utbildningar i det danska 
skolväsendet.  
     När det gäller svensk statistik så har vi inte hittat någon sådan som är jämförbar 
med den danska statistiken. Därför får vi göra undersökningarna utan att direkt 
jämföra statistiken mellan de två länderna, och istället jämföra trenderna i de båda 
länderna. Statistiken i fråga går här inte heller längre än fram till 2005 och vi får 
därför begränsa oss till detta år. Enligt integrationsverkets statistikrapport från 
2007 kan man dock säga att andelarna av inrikes födda respektive utrikes födda 
som genomgår högre utbildning (eftergymnasial utbildning) har ökat något 
(Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella siffror, relevanta nyckeltal och 
indikatorer om integration, Integrationsverket 2007:30).  
     När det gäller invandrarungdomars situation i den svenska grund och 
gymnasieskulan kan man se att svenskfödda elever i allmänhet uppnår bättre 
resultat och har större chans att fullfölja utbildningarna med gott resultat 
(Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella siffror, relevanta nyckeltal och 
indikatorer om integration, Integrationsverket 2007:44-48).  
     Ett exempel på svårigheterna för elever med utländsk bakgrund är att de 
högstadieelever med svensk bakgrund haft konstant högre meritvärden än elever 
med utländsk bakgrund under perioden 2001-2005. 2001 låg det genomsnittliga 
meritvärdet för elever med svensk bakgrund 207,37. Samtidigt låg de elever som 
kommer från en utländsk bakgrund samma år på 187,95. Man kan inte se någon 
förbättring under följande år och år 2006 är förhållandena ungefär de samma 
(Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella siffror, relevanta nyckeltal och 
indikatorer om integration, Integrationsverket 2007:47). 
     På grund av brister i det statistiska materialet för Sverige är det svårt för oss att 
här göra några jämförelser mellan Sverige och Danmark. Det är dock tydligt att 
det finns problem både i Danmark och i Sverige när det gäller utbildningen för 
invandrare. Det finns dock vissa positiva tendenser och i Danmark har vi kunnat 
konstatera att icke-västliga invandrare har höjt sin utbildningsnivå under den 
tidsperiod vi undersöker. Främst har den yrkesförberedande utbildningen ökat 
vilket kan ses som ett positivt tecken för den framtida danska integrationen av 
invandrare. 
 

4.3 Politiskt deltagande 

 
I det här avsnittet ska vi undersöka det politiska deltagandet bland invandrare i 
Sverige och Danmark. Vi ska försöka ta reda på hur många invandrare som 
verkligen röstar i olika val då detta är en bra indikator på invandrares 
samhällsengagemang och ett högt valdeltagande bland invandrare är ett bra tecken 
på dessas integration i samhället. Dock är statistiken för Danmarks del här mycket 
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svårtillgänglig och begränsad och vi får därför här även förlita oss på de 
undersökningar om invandrares politiska deltagande i Danmark som redan finns 
tillgängliga i boken Bortom stereotyperna: Invandrare och integration i Danmark 
och Sverige. Det material som här är tillgängligt rör dessutom endast valet 2001.                           
      Den statistik som finns för svensk del om politiskt deltagande bland 
invandrare är dock mera omfattande. Statistiken kommer i det här fallet från 
statistiska centralbyrån och behandlar hur många invandrare som valts in i 
riksdagen, samt hur stor del av invandrarna som röstat i valen. Statistik finns här 
för både 2002 och 2006. Även här använder vi oss dock av den ovan nämnda 
boken för att kunna göra en jämförelse mellan länderna.  
    För Danmarks del är det utifrån den statistik vi har tillgång till mest intressant 
att undersöka kommunalvalet 2001 för att se i vilken utsträckning invandrarna 
deltagit i valprocessen. Precis som i Sverige är alla invandrare som haft 
uppehållstillstånd i landet i 3 år berättigade till att rösta i kommunalvalet, oavsett 
om man är medborgare eller ej (Hedtoft et al. 2006:372). I Danmark beräknar man 
att valdeltagandet för personer med utländsk härkomst är avsevärt lägre än bland 
personer av dansk härkomst, dock röstar invandrare med danskt medborgarskap i 
klart högre utsträckning än de som inte har medborgarskap (Hedtoft et al. 
2006:374-375).  
    Man kan säga att personer med utländsk bakgrund över lag röstade i större 
utsträckning i det Danska kommunvalet än i vad som var fallet i Sverige. Siffrorna 
i Danmark är högre både för medborgare och icke-medborgare av de personer som 
har annan härkomst än dansk. I Danmark röstade 47 % av de som inte var 
medborgare, emedan siffran för de som erhållit medborgarskap låg på 68 % i 
kommunvalet 2001. För Sveriges del låg dessa siffror för valet 2002 på 36 % för 
icke-medborgare och 63 % för de som erhållit medborgarskap (Hedtoft et al. 
2006:376).  
     Den statistik som finns över det politiska deltagandet bland invandrarna i 
Sverige visar att andelen utrikes födda som valts in i kommunfullmäktige 2002 låg 
på 6,5 % och i 2006 års val låg andelen på 6,8 % utrikes födda i 
kommunfullmäktige (http://www.scb.se/templates/tableOrChart____160750.asp). 
Denna siffra kan alltså anses som ganska låg med tanke på att det totala antalet 
utrikes födda som var röstberättigade i Sverige under år 1998-2004 låg på 
sammanlagt 12 % (Hedtoft et al. 2006:383). För Danmarks del är motsvarande 
siffra för 2001 1,1 %, och 3,5 % var personer av utländsk härkomst (Hedtoft et al. 
2006:380). 
     Efter att ha undersökt dessa siffror verkar den tydligaste skillnaden mellan 
länderna vara det faktum att fler personer med utländsk bakgrund i Danmark 
väljer att rösta om man jämför med Sverige. Detta gäller både invandrare som har 
medborgarskap i Sverige respektive Danmark och dem som saknar det.  
     Sverige framstår dock som något mer framgångsrika än Danmark när det gäller 
representation av invandrare i kommunfullmäktige då fler utrikes födda 
procentuellt väljs in i Sverige, än vad som är fallet i Danmark. Med andra ord har 
de två olika länderna lyckats bättre på olika områden när det gäller politiskt 
deltagande. 
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4.4 Bostadssituation 

I det här avsnittet ska vi undersöka invandrarnas bostadssituation. Var och hur 
dessa bor är viktigt för deras möjlighet till att integreras i det övriga samhället och 
en bra indikator hur integrationsarbetet fungerar. Till exempel kan man undersöka 
vilka boendeformer som är vanligast bland invandrare och om de vanligtvis bor i 
hyresrätter eller bostadsrätter. Både i Sverige (Franzén 2003:23-24) och Danmark 
(En ny chance til alle 2005:5) har man under lång tid haft problem med att 
invandrare koncentreras till mindre attraktiva och mycket invandrartäta 
bostadsområden.  
     Statistiken för de båda länderna visar att det finns skillnader mellan inrikes och 
utrikes födda när det gäller boendeformer i Sverige (Statistikrapport 2007 – 
uppdatering av aktuella siffror, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration, 
Integrationsverket 2007:57) och Danmark (En ny chance til alle 2005:29). För 
Sveriges del använder vi oss av statistik från integrationsverkets statistikrapport 
från 2007. Den statistik som vi här tagit från denna rapport gäller för 2004. För 
Danmarks del använder vi statistik från ”En ny chance til alle” som gäller för 
1998-2005.   

I Sverige är det år 2004 tydligt att betydligt fler utrikes födda än inrikes födda 
bor i kommunala och privata hyresrätter. Antalet utrikes födda som bor i och äger 
egna hus är också betydligt lägre än antalet inrikes födda som är i besittning av 
egna hus (Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella siffror, relevanta 
nyckeltal och indikatorer om integration, Integrationsverket 2007:60). Andelen 
utrikes födda som äger sin egen bostad ökar ju längre period dessa befunnit sig i 
landet. Dock verkar det vara en långsam process och först efter ca 20 år i landet är 
skillnaderna betydande (Ibid.). De invandrare som varit i Sverige sedan 20 år 
tillbaka är dock främst invandrare från övriga Norden och denna trend behöver 
inte indikera att till exempel de flyktinginvandrare som kom till Sverige under 
1990-talet kommer att följa samma utveckling (Ibid.).   

För Danmarks del behandlar statistiken invandrare som kommer från icke-
västliga länder. När handlingsplanen ”En ny chance til alle” skrevs år 2005 var 
antalet bland de från denna grupp av invandrare som bodde i kommunala 
hyresrätte tre gånger så högt som bland befolkningen i helhet (En ny chance til 
alle 2005:29). Andelen invandrare i de etniskt mest segregerade områdena ökar 
dessutom. Från 1998 till 2004 ökade andelen invandrare i dessa områden med 18 
%. En ökning till ca 47 %. Dock finns det enligt ”En ny chance til alle” en tendens 
till att denna segregation är på väg att minska från 2002 (Ibid.). Detta skulle kunna 
ha att göra med det faktum att Danmark 1998 skärpte sin spridningspolitik av 
asylsökande. Skärpningen av spridningspolitiken innebar att asylsökande under 3 
år var tvungna att befinna sig på den plats man blivit placerad efter anländandet 
till Danmark (Hedtoft et al. 2006:350).  

Denna spridningspolitik skiljer sig från den svenska där man från och med 
1994 som invandrare haft rättighet att själv bestämma var man vill bosätta sig 
(Ibid.). Detta har lett till att utrikes födda i stor utsträckning har bosatt sig i 
storstadsområdena under senare år (Integrationsverket, 2000b:22).  För Sveriges 
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del kan man tydligt se att speciellt utsatta områden har en överrepresentation av 
utrikes födda. I områden där sysselsättningsgraden var lägre än 50 % år 2004 låg 
andelen utrikes födda på 53,2 % vilket får anses vara en hög siffra 
(Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella siffror, relevanta nyckeltal och 
indikatorer om integration, Integrationsverket 2007:61).     

     Sammanfattningsvis kan man se tydliga problem i både Sverige och 
Danmark när det gäller segregation på bostadsområdet. Det är tydligt att 
invandrare såväl i Sverige som i Danmark inte alls i samma utsträckning äger sitt 
eget boende som den inrikes födda befolkningen. Det är även allvarligt att 
invandrare är överrepresenterade i socialt utsatta områden. Både i Sverige och 
Danmark kan man se att kan man se att dåliga boendeförhållande och segregation 
bidrar till en minskad möjlighet till integration av invandrare. 
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5 Avslutande diskussion 

För att avslutningsvis sammanfatta vår undersökning avser vi att diskutera de 
resultat vi kommit fram till och redovisa våra slutsatser i en avslutande 
diskussion.  

Man kan efter att ha granskat svensk och dansk integrationspolitik se att det 
finns både skillnader och likheter. Tydligt är att båda länderna arbetar mycket 
med att förbättra integrationen av invandrare på en rad områden, men att mycket 
arbete finns kvar att göra. I både Sverige och Danmark betonar man vikten av eget 
arbete som försörjning för invandrare. Dock har det visat sig att man trots de 
åtgärder som vidtagits ännu inte lyckats jämna ut de skillnader som finns mellan 
invandrare och infödda på arbetsmarknaden. Det finns också ett glapp mellan 
invandrare från olika delar av världen och det är ofta invandrare med icke-västlig 
bakgrund som har svårast att komma in på arbetsmarknaden.  

Dessa skillnader är tydliga även på de andra områden, bostadssituation, 
politiskt deltagande och utbildning, som vi undersökt. När det gäller invandrarnas 
bostadssituation är det vanligt att dessa är överrepresenterade i segregerade och 
fattiga områden med hög arbetslöshet, både i Sverige och Danmark. Detta trots att 
man, särskilt i Danmark, vidtagit flera åtgärder för att förbättra den segregerade 
bostadssituationen 

Det politiska deltagandet bland invandrare i Sverige har i jämförelse med den 
övriga befolkningen visat sig vara lågt och är också lägre än det är bland de 
invandrare vi undersökt i Danmark. Dock visar det sig att invandrarnas 
representation i kommunfullmäktige runt om i Sverige är högre än i Danmark, 
även om den fortfarande får anses som ganska låg.  

När det gäller utbildning och skola är det både i Sverige och Danmark så att 
elever med utländsk bakgrund har svårare att fullfölja utbildningar än sina infödda 
kamrater.  

Den svenska respektive danska inställningen till hur många invandrare man 
bör ta emot skiljer sig kraftigt. I Danmark ser man den kraftigt minskade 
invandringen, då speciellt bland icke-västliga, som en förutsättning för att kunna 
bedriva en lyckad integrationspolitik för dem som redan befinner sig i landet. 
Denna inställning finns inte i Sverige och man har under den undersökta perioden 
haft en mycket hög tillströmning av invandrare. Till skillnad från Danmark har 
denna grupp framför allt bestått av invandrare som kommit av asyl och 
flyktingskäl. 

Det finns tydliga skillnader även när det gäller inställningen till hur man får 
hantera invandrare som kommit till länderna. Medan man i Sverige arbetat mycket 
med att främja integration med hjälp av lagar mot diskriminering och rasism har 
man i Danmark varit mer öppen för regler och krav riktade mot invandrare. 
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Mycket av den politik som Sverige respektive Danmark bedriver verkar i grund 
och botten grundas i en annorlunda inställning till vad man vill göra med 
invandrarna. Den svenska tanken om mångkultur verkar bidra till att Sverige inte 
ser det som ett självändamål att invandrarna skall anpassa sig till det svenska 
samhället. I Danmark kan man istället se att deras politik genomsyras av en vilja 
att i högre utsträckning assimilera invandrarna. Man vill göra invandrarna till 
”danskar” genom få dem att anpassa sig till dansk kultur och blanda inrikes och 
utrikes födda i bostadsområden. Inget av dessa sätt har enligt vår undersökning lett 
till någon perfekt integration. 
     Både Sverige och Danmark har som mål att få invandrarna att bli så 
välintegrerade som möjligt. De båda länderna bedriver och organiserar uppenbart 
sin integrationspolitik på olika sätt och med olika mål och medel. Trots detta visar 
undersökningen att när man granskar invandrarnas situation i de båda länderna, 
finns det många brister. 
     Intressanta uppföljningar skulle mycket väl kunna göras på denna uppsats i 
framtiden. Under uppsatsens gång har vi ibland haft problem med att anknyta de 
resultat vi funnit till den politik man fört eftersom dessa ligger väldigt nära 
varandra i tid. Det vore därför mycket intressant att med utgångspunkt i denna 
uppsats och de resultat vi nått vid en senare tidpunkt fortsätta att undersöka våra 
indikatorer. 
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