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Abstract 

The aim of this thesis is to investigate the official Swedish interpretation of integration 

in regard to the power relation between the majority group and minority groups, and 

also to study how the interpretation has shifted with the governments between 1991 and 

2008.   

 

To achieve this, idea analysis was used for a method. The material studied was official 

governmental documents such as proposals and government’s declarations.  

 

The main conclusion of the study is that integration increasingly has become regarded 

as a reciprocal process in which the society has a major responsibility. Paradoxically, 

the responsibility of the individuals has, at the same time, been increasingly 

emphasized. This development has affected the power relations between the majority 

group and minority groups. The contradicting summons of the governments that the 

society in general and the individuals both are responsible for the construction of a 

multicultural society, shows the ambiguity of their integration politics. 
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1 Inledning 

I första anblick kan integration verka som en oproblematisk och självklar politisk 

målsättning. Enligt Popoola råder en samstämmighet kring integrationens fördelar 

samtidigt som det vid närmare betraktelse blir uppenbart att begreppet definieras 

olika utifrån skilda värderingar och föreställningar (Popoola 2002 s. 13). Under 

1990- talet och 2000- talets början kom invandringens karaktär att förändras till 

att framförallt bestå av anhöriga och flyktingar, bland annat medförde kriget i 

forna Jugoslavien en stor flyktingström som kulminerade 1994 (SOU 2004:73 

Bilaga till LU 2003/04 s. 31). Enligt Södergran ledde invandringens förändrade 

karaktär till social oro och kom därmed också att påverka attityderna till 

invandringen. Dessa förändringar har tillsammans, enligt Södergran, haft stor 

betydelse för Sveriges integrationspolitiska intressen (Södergran 2000 s. 27, 28). 

Genom övergången från invandrarpolitik till integrationspolitik var tanken att 

lyfta fram integrationsprocessen istället för att bedriva en politik riktad mot 

invandrare (Södergran 2000 s. 32).  

Integration är ett problematiskt begrepp och målsättning dels för att det inte 

finns någon självklar definition av begreppet och dels för att integration som 

fenomen förutsätter en slags likriktning. En aktuell fråga i sammanhanget är 

därmed huruvida både den ”svenska” majoritetsgruppen och minoritetsgrupper 

förväntas anpassa sig och integreras till en förenad samhällsgemenskap eller om 

det snarare handlar om att minoritetsgrupper förväntas integreras och anpassa sig 

efter samhällets dominerande normer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Hur integration som fenomen tolkas på politisk nivå är intressant att studera för att 

förstå den maktfördelning mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper som 

den eftersträvade integrationen präglas av. För att få inblick i hur tolkningen av 

integration har utvecklats och förändrats är det relevant att över tid jämföra olika 

regeringars tolkningar av vad integration som fenomen innebär. 

Integrationspolitikens utveckling i takt med den förändrade invandringen under 

1990- talet gör det intressant att från 1990- talets början och framåt studera den 

officiella tolkningen av integration och hur den har förändrats. Jämförelsen över 

tid kan ge inblick i huruvida tolkningen av integration som fenomen generellt har 

förändrats över tid men också huruvida tolkningen av integration skiljer sig 

mellan borgerliga koalitionsregeringar och socialdemokratiska regeringar. 
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Uppsatsens syfte är att studera den officiella svenska tolkningen av vad 

integration som fenomen innebär, gällande maktförhållandet mellan 

majoritetsgruppen och minoritetsgrupper, och hur tolkningarna skiljer sig åt 

mellan regeringarna från och med 1991 till och med 2008. 

För att uppfylla uppsatsens syfte ställs följande frågor: 

1. Vilka tolkningar av innebörden av integration kan urskiljas i de aktuella 

regeringarnas resonemang? 

2. På vilket sätt skiljer sig tolkningarna åt, av vad integration innebär, mellan de 

aktuella regeringarna?  

1.2 Metod och material 

Avsnittet beskriver det tillvägagångssätt och det material som har använts för att 

kunna uppnå uppsatsens syfte.  

1.2.1 Idéanalys som ett analytiskt verktyg   

Idéanalyser kan beskrivas som det vetenskapliga studiet av politiska budskap 

(Beckman 2005 s. 11). Utifrån uppsatsens syfte att studera den officiella svenska 

tolkningen av vad integration som fenomen innebär och hur tolkningarna skiljer 

sig åt mellan olika regeringar var idéanalysen ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

på så vis kunna göra en systematisk granskning (Beckman 2005 s. 9). Utifrån 

uppsatsens beskrivande syfte rör det sig om en beskrivande idéanalys, vilket 

innebär att forskaren genom att använda sin utvecklade analysapparat tolkar och 

drar slutsatser om materialet (Bergström & Boréus 2005 s. 155, Beckman 2005 s. 

49, 14). Genom idéanalysen blev det därmed möjligt att få inblick i vilken 

problemdefinition som uttrycks, vilken handling som eftersträvas och vilka 

rekommendationer som ges av respektive regering gällande det problemområde 

som uppsatsen behandlar.  

Genom jämförelsen av tolkningen av integration mellan olika regeringar 

läggs också fokus på aktören ifråga, det vill säga om det är fråga om en borgerlig 

koalitionsregering eller en socialdemokratisk regering och hur detta inverkar på 

tolkningen av integration som fenomen (Beckman 2005 s. 17-18). För att kunna 

analysera och jämföra olika regeringars tolkningar av integration liksom att dra 

slutsatser kring det maktförhållande mellan majoritetssamhället och 

minoritetsgrupper som präglar tolkningarna konstruerades tre idealtyper, vilka 

presenteras i kapitel två. Uppsatsens idealtyper innefattar olika synsätt gällande 

social sammanhållning. En idealtyp innebär en tankekonstruktion vilken försöker 

fånga in väsentliga egenskaper hos en ståndpunkt och därmed sådana aspekter 

som är centrala för uppsatsens problemområde (Beckman 2005 s. 28). På så vis 

underlättas också en systematisk jämförelse (Bergström & Boréus 2005 s. 171). 
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Idealtyperna för uppsatsen är assimilation, integration och mångkulturalism, vilka 

tillsammans fungerar som uppsatsens analysapparat.  

Idealtyperna skapades utifrån en rad forskares definitioner och diskussioner 

kring idealtyperna som samhällsfenomen och samhällsideal. På så vis borde det 

också vara säkerställt att idealtypen har relevans för den verklighet varpå den skall 

tillämpas. Detta är också en central aspekt för kravet på operationaliserbarhet, det 

vill säga att det som uppsatsen studerar är mätbart (Esaiasson m.fl. 2007 s. 162, 

Beckman 2005 s. 24). Idealtyperna underlättar också för andra att återupprepa 

studien och komma fram till samma resultat, det vill säga att möjligheterna för att 

uppnå intersubjektivitet ökar (Esaiasson m.fl. 2007 s. 24, Bergström & Boréus 

2005 s. 174, 175). 

Att tala i termer av majoritetsgrupp och minoritetsgrupper är inte 

oproblematiskt. Detta då grupptillhörigheter är föränderliga och en tydlig 

gränsdragning mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper är svår att dra. 

Fördelen med förenklingen är dock att maktförhållandet gällande den 

dominerande gruppens normer över mindre etablerade grupper kan synliggöras. 

Det är också viktigt att påpeka att det som uppsatsen kallar minoritetsgrupper inte 

enbart syftar på de grupper som officiellt benämns minoritetsgrupper. Med 

minoritetsgrupper i det här sammanhanget menas i stället grupper som genom 

exempelvis kulturell bakgrund skiljer sig från den svenska majoritetsgruppen. Ett 

annat problematiskt begrepp som används i texten är begreppet invandrare, vilket 

i det här sammanhanget används som en samlande beteckning för människor 

tillhörande någon av, de ovan diskuterade, minoritetsgrupperna.  

1.2.2 Studerat material  

Då uppsatsens syfte är att studera och jämföra svenska regeringars tolkningar av 

integration som fenomen är material, publicerade av den aktuella regeringen, som 

på ett eller annat sätt berör integration intressanta att studera. Vilket material som 

har studerats varierar naturligtvis från år till år beroende på vad som har 

producerats. Genomgående har det utgiftsområde som i budgetpropositionen berör 

integrationsfrågor studerats för varje år (1991-2008), med undantag av 1995 då en 

omläggning av det statliga verksamhetsåret gjordes (Riksrevisionen 2008 s. 7). 

Även regeringsförklaringar för den aktuella perioden har studerats. Genom att det 

rör sig om samma typer av dokument har jämförelser av såväl problemdefinition, 

handling som rekommendationer kunnat göras mellan de olika regeringarna. 

Övriga motioner och skrivelser som har studerats ger ytterligare information om 

den aktuella regeringens prioriteringar.  

1.3 Disposition  

I kapitel två, teoretiska perspektiv, beskrivs tidigare publicerad forskning som 

berör uppsatsens problemområde samt uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 
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Kapitel tre, innebörden av integration enligt regeringarna 1991 – 2008, redogör, 

jämför och analyserar, med de teoretiska perspektiven som utgångspunkt, de 

aktuella regeringarnas uppfattning av innebörden av integration. Avslutningsvis 

redogörs i kapitel fyra, slutsatser, de slutsatser som utifrån det teoretiska 

perspektivet kan dras av uppsatsens analys.  
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2  Teoretiska perspektiv 

Kapitlet beskriver till och börja med tidigare forskning gällande integration och 

strukturell diskriminering. Därefter beskrivs maktförhållandet mellan 

majoritetsgruppen och minoritetsgrupper och hur den sociala sammanhållningen 

påverkas av den mångkulturella utvecklingen. Slutligen beskrivs uppsatsens tre 

idealtyper för social sammanhållning.  

2.1 Forskning kring integration och strukturell 

diskriminering  

Under 2000-talet har flera offentliga utredningar tillsatts för att på olika sätt 

studera frågor vad gäller integration och diskriminering av etnisk grund. 

Utredningarna är intressanta för att få en övergripande inblick i den vetenskapliga 

diskussionen kring integration. De är också intressanta eftersom de även ligger till 

grund och formar den politiska debatten och torde därmed ha inverkan på det 

material som uppsatsen studerar.  

2.1.1 Strukturell diskriminering som ett avgörande hinder för 

integration  

Efter ett regeringsbeslut i september år 2000 tillsattes den integrationspolitiska 

maktutredningen. Uppdraget var att beskriva och förklara maktfördelningen och 

inflytandet mellan huvudsakligen invandrare och infödda svenskar (SOU 

2004:48). I SOU 2004:48 Kategorisering och integration - Om föreställda 

identiteter i politik, forskning, media och vardag beskriver utredningen hur 

kategorier oundvikligt präglar det sociala livet (SOU 2004:48). Trots 

invandrargruppens heterogenitet får invandrarbegreppet, enligt författarna, ofta en 

etnisk innebörd användbart för grupper som genom kultur och etnicitet upplevs 

skilja sig från den svenska majoritetsgruppen (SOU 2004:48 s. 10). Synfältet 

utifrån vilket invandrare betraktas formas genom stereotyper och i förlängningen 

också av fördomar som kategoriseringen leder till. På så vis framträder, enligt 

utredningen, en slags diskursiv diskriminering vilken tycks vara integrationens 

osynliga men verkligt stora hinder (SOU 2004:48 s. 10, 13).  

Även för utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller 

religiös tillhörighet som genom regeringens uppdrag grundades 2003 är det 
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strukturella perspektivet centralt. Utifrån utredningens direktiv handlar strukturell 

diskriminering om: 

 

regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i 

institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska 

eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som 

majoriteten av befolkningen har (SOU 2005:56 s. 21).  

 

I betänkandet Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige 

SOU 2005:56 menar utredningen att den strukturella diskrimineringen skapar en 

systematisk över- och underordning mellan svenskar och invandrare och att 

strukturell diskriminering är en del av den underliggande rasismen i samhället. 

Utredningen menar på så vis att den strukturella diskrimineringen inte kan förstås 

om den inte kopplas till rasistiska normer och föreställningar (SOU 2005:56 s. 28, 

447). Utredningen menar, utifrån ett maktperspektiv, att diskriminering leder till 

privilegier för majoritetsgruppen vilket också skapar ett intresse för att behålla den 

rådande ordningen (SOU 2005:56 s. 29). Med könsmaktsordningen som 

utgångspunkt ger utredningen sin definition av den etniska maktordningen vilken 

handlar om att beskriva den ojämna fördelningen av: ”uppgifter, resurser och 

makt mellan ”svenskar” och ”invandrare” (SOU 2005:56 s. 56).  

2.1.2 Integrationspolitikens problematiska grund 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering tillsattes av 

regeringen 2004 i samband med att den integrationspolitiska maktutredningen 

lades ned (SOU 2006:79 s. 33). Nedläggningen av utredningen skedde efter hård 

kritik, inte minst av de deltagande forskarna de los Reyes & Kamali som också 

valde att hoppa av utredningen. Kritiken handlade om utredningens, enligt deras 

mening, otillräckliga strategi att endast kartlägga och fastställa olikheter. 

Forskarna lyfte fram problemet med den omfattande strukturella diskrimineringen 

och förespråkade en utvidgad diskussion om ojämlikhet mellan olika 

samhällsgrupper (SOU 2006:79 s. 34). En viktig utgångspunkt är, enligt 

utredningen, därmed att vända på den diskriminerande ordningens diskursiva 

makt och kritiskt granska eliternas tolkningsföreträde vad gäller 

diskrimineringsfrågor (SOU 2006:79 s. 10). Utredningen utgår vidare från ett 

intersektoriellt perspektiv vilket man menar gör att föreställningen om det 

harmoniska majoritetssamhället raseras. Därmed blir det, enligt utredningen, 

möjligt att förstå hur makten i Sverige utövas och därmed kan också makten över 

problemdefinitionen synliggöras. Att majoritetssamhället har makten över 

problemdefinitionen leder, enligt utredningen, till att invandrarna görs till subjekt 

och föremål för undersökningar och åtgärder och är därmed de som förväntas 

förändra sig (SOU 2006:79 s. 21, 22). Utredningen menar därmed att bekämpande 

av den strukturella diskrimineringen kräver omstöpning av samhällets 

maktrelationer (SOU 2006:79 s. 247, 250-251). 
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2.2 Majoritetsgruppens normer dominerar och 

normaliserar  

Borevi beskriver hur medborgarskapet formellt ger lika möjligheter och 

rättigheter. Författaren betonar samtidigt att medborgarnas formella rättigheter 

inte är tillräckliga så länge som medborgarna inte upplever sig själva eller upplevs 

av andra som fullständiga medborgare i samhällsgemenskapen. Problematiken 

handlar om att medborgarskapet är sammankopplat med frågor som rör nationell 

identitet och kulturell tillhörighet (Borevi 2002 s. 26-27). I sammanhanget blir 

Youngs strukturella maktperspektiv intressant för att förstå hur den dominerande 

gruppens kultur och normer inkorporeras i samhällets institutioner (Young 2000 s. 

46, Young 1990 s. 58-59). Då Youngs strukturella maktperspektiv går i linje med 

och har sin utgångspunkt i Foucaults diskussion kring makt är även Foucaults 

maktperspektiv intressant att lyfta fram (Foucault 1980). Genom dessa perspektiv 

tydliggörs hur ett formellt medborgarskap och därmed samma formella rättigheter 

kan innebära olika möjligheter till självbestämmande. För att få vidare förståelse 

för majoritetsgruppens dominering över minoritetsgrupper bli också Youngs 

decentraliserade syn på demokrati central (Young 2000 s. 46). 

Foucault belyser relationen mellan de samhälleliga institutionerna och individerna 

då han menar att det är i förhållandet mellan individerna och institutionerna som 

maktens funktion är tydligast (Foucault 1980 s. 90, Mills 2004 s. 33 ). Enligt 

Foucault cirkulerar makten i en nätverksliknande organisation. Makt bör därmed 

ses som en strategi och något som ständigt utförs istället för något som uppnås, 

det handlar därmed om en syn där makt snarare ses som ett verb än ett substantiv 

(Foucault 1980 s. 89, Mill 2004 s. 33, 35).  

I likhet med Foucault menar Young att makt handlar om relationer och 

processer. Författarna motsätter sig därmed den distributiva synen på makt. Detta 

då de belyser det problematiska i att den distributiva synen på makt beskriver 

makten som koncentrerad i några få människors händer och något som kan 

distribueras (Young 1990 s. 31-33, Foucault 1980 s. 98). Ett strukturellt 

maktperspektiv blir på så vis viktigt för att förstå hur makten verkar och 

reproduceras (Young 1990 s. 131-132). 

 Young beskriver ett system av strukturell dominering där vissa personer eller 

grupper har mer makt än andra. Dominering handlar enligt Young om strukturella 

eller systematiska fenomen som exkluderar människors deltagande och 

möjligheter att påverka (Young 1990 s. 31-32). Vid en strukturell förståelse av 

makt blir därmed frågan om vilka eller vilken grupp som dominerar intressant och 

därmed blir Youngs beskrivning av strukturella grupper central. Det handlar enligt 

Young om att olika grupper på grund av de samhälleliga strukturerna och sin 

position i samhället har olika möjligheter. Enligt Young överlappar ofta 

strukturella och kulturella grupper varandra (Young 2000 s. 97-98). Det blir på så 

vis tydligt hur relationen mellan olika strukturella grupper kan användas för att 

studera relationen mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper.  
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I samband med Youngs diskussion kring makt är även hennes syn på 

demokrati central. Young intar ett decentraliserat synsätt på demokrati och menar 

att demokratisk politik måste ses som att ta plats inom kontexten av komplexa 

samhällsprocesser och inte bara under beslutsfattandes kontroll. Demokrati bör, 

utifrån Youngs perspektiv, ses som flödande mellan olika samhälleliga 

institutioner (Young 2000 s. 46). Utifrån Youngs strukturella perspektiv på 

demokrati är demokratiska beslut bara normativt legitima om de som påverkas av 

dem är inkluderade i processen av diskussion och beslutsfattande. Det handlar inte 

bara om att alla ska vara formellt inkluderade i beslutsfattandet utan också att de 

ska inkluderas på lika villkor (Young 2000 s. 23). Detta är också kärnan i den 

kommunikativa demokratin som Young förespråkar där intern och extern 

inkludering är viktiga utgångspunkter. Såväl intern som extern exkludering är på 

så vis, enligt Young, demokratiska begränsningar. Extern exkludering handlar om 

att människor hålls utanför diskussioner och beslutsfattande. Intern exkludering 

handlar om att människor eller grupper är formellt inkluderade men ändå har 

bristande möjligheter att influera andras tänkande (Young 2000 s. 6, 55-56).  

Young menar att majoritetsgruppens dominering över minoritetsgrupper finns 

införlivade i samhällets institutioner genom icke ifrågasatta normer, vanor, 

symboler samt institutionella regler och konsekvenser av vad som följer om 

reglerna inte följs. De dominerande normerna upprätthålls i det vardagliga och 

ifrågasätts sällan. Därmed blir den dominerande gruppens kultur det normala och 

universella (Young 1990 s. 58-60). De underordnade gruppernas förhållningssätt 

framställs på så vis som avvikande (Young 1990 s. 116).  

När det gäller strukturella gruppers relationer till varandra och på så vis också 

dominering och exkludering, blir anpassningsbegreppet intressant att reflektera 

över, det vill säga huruvida minoritetsgrupper förväntas anpassa sig efter 

majoritetsgruppen och huruvida majoritetsgruppen också bör anpassa sig efter 

minoritetsgrupper. Enligt Westin kan anpassning variera genom att handla om 

antingen ensidig anpassning gällande en individ eller en minoritetsgrupp eller om 

en anpassning som rör samhället som helhet (Westin 1996 s. 46).  

2.3 Social sammanhållning i det mångkulturella 

samhället  

Westin använder begreppet social sammanhållning för att beskriva en 

ömsesidighet i det mångetniska eller mångkulturella samhället. Viktigt är, enligt 

Westin, att social sammanhållning inte likställs med konsensus. Social 

sammanhållning handlar, enligt Westin, snarare om en lösning som olika parter 

kan acceptera. På så vis menar Westin att social sammanhållning handlar om en 

slags ömsesidighet på samhällelig nivå och att social sammanhållning är ett 

viktigt mål för det mångkulturella samhället (Westin 2008 s. 50). Enligt 

författaren måste det mångkulturella samhället bygga på premissen om 
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människors identitetsfrihet (Westin 2008 s. 46). Centralt för den sociala 

sammanhållningen är att sammanhållningen inte baseras på etnos utan på demos. 

Det handlar på så vis om att ha alla människors rätt till lika inflytande snarare än 

kulturell bakgrund som utgångspunkt. Medborgarskapet blir på så vis den 

plattform som det mångkulturella samhällets sammanhållning bör byggas på 

(Westin 2008 s. 47). 

Även Young berör genom sin diskussion om inkludering vikten av 

sammanhållning i samhället för att exkludering ska kunna undvikas. Young 

understryker att bevarande av grupper i samhället inte är problematiskt så länge 

grupperna inte exkluderas och tillhörigheten är frivillig (Young 2000 s. 197). 

2.4 Tre ideal för social sammanhållning  

Det finns olika synsätt gällande hur vägen till en social sammanhållning bör se ut 

och även vad en sådan sammanhållning bör innebära. Synsätten skiljer sig också 

åt när det gäller vilka åtgärder som bör vidtas och var problematiken ligger. 

Assimilation, integration och mångkulturalism kan ses som tre olika 

förhållningssätt gällande hur den sociala sammanhållningen bör se ut, även om det 

inom respektive synsätt finns många olika perspektiv. Nedan beskrivs 

assimilation, integration och mångkulturalism som tre idealtyper över hur en 

social sammanhållning ska kunna möjliggöras. Under respektive idealtyp beskrivs 

det maktförhållande mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper som 

respektive idealtyp innebär. Dessa idealtyper kan därmed användas för att få ökad 

förståelse för de aktuella regeringarnas tolkningar av vad integration innebär men 

också för att få inblick i vad synsätten får för konsekvenser för maktfördelningen 

mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper.  

2.4.1 Assimilation – ensidig anpassning efter majoritetens normer  

Utifrån Westin kan assimilation enkelt beskrivas som att något nytt införlivas och 

omvandlas till att likna omgivningen för att därefter bli en del av helheten (Westin 

1996 s. 48). Det handlar därmed om att formellt ignorera skillnader mellan 

grupper och leder till att minoritetsgrupper i praktiken betraktas som ”de andra” 

och de som bör ”smälta in” i värdsamhället. Assimilationsidealet förespråkar på så 

vis en ensidig anpassning utan krav på förändring av majoritetsgruppen vars 

normer framställs som det normala (Westin 1996 s. 48, Young 1990 s. 164-166).  

För att få ytterligare inblick i vad assimilation innebär kan den indelning av 

olika samhälleliga modeller för sammanhållning som görs av The Commission on 

the Future of Multi-Ethnic Britain 2000 vara användbar. Idealet om assimilation 

hamnar enligt kommissionens indelning i vad den benämner den nationella 

modellen. I den nationella modellen förespråkar staten en nationell kultur vilken 
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minoritetsgrupper förväntas assimilera till och de som inte assimileras blir till 

andra klassens medborgare (The Commission on the Future of Multi-Ethnic 

Britain 2000 s. 42-43). Enligt Young handlar rättvisa utifrån assimilationsidealet 

om att alla medborgare ska behandlas på samma sätt, efter samma principer, 

regler och standarder (Young 1990 s. 158). I linje med kommissionen menar 

Young att då majoritetsgruppen satt upp de rådande normerna för samhället 

innebär förhållningssättet att människor ges olika förutsättningar att forma sitt liv 

och att invandrarna därmed betraktas som ”de andra” som bör anpassa sig. Det 

handlar enligt Young om att invandrarna kommer in i spelet efter redan utformade 

spelregler (Young 1990 s. 164-164). 

Assimilation kan handla om en aktiv politik för att motverka skillnader men 

det kan också handla om att staten intar ett neutralt förhållningssätt som inte aktivt 

arbetar för att stärka grupperna. Även vid ett neutralt förhållningssätt är risken stor 

att invandrare förväntas anpassa sig efter majoritetskulturens normer. Borevi 

använder begreppet civil assimileringspolitik för att beskriva situationen då staten 

intar ett neutralt förhållningssätt till medborgarnas etniska tillhörigheter. Borevi 

menar att politiska procedurer, lagar och symboler tillsammans håller 

medborgaregemenskapen samman. Då dessa är präglade av kulturella 

föreställningar är staten i praktiken sällan neutral. Borevi menar därmed att en 

civil assimileringspolitik i praktiken kan leda till det som hon benämner etnisk 

assimilation, nämligen att etniska minoriteter är tvungna att beröva sin etniska 

tillhörighet för att kunna uppnå status som fullvärdig medborgare (Borevi 2002 s. 

35-36).  

2.4.2 Integration – individens och/eller samhällets 

Enligt Westin används integrationsbegreppet för att beteckna tre olika 

förhållanden, vilka delvis hänger ihop. En svårighet är också att begreppet 

används både för samhället som helhet och för grupper eller individer (Westin 

1996 s. 53). Westin menar att social sammanhållning ofta bygger på att samhällets 

medlemmar formar sina liv efter gemensamma normer och på så vis handlar 

sammanhållningen till viss del om likriktning. Viktigt i sammanhanget är dock att 

likriktningen utifrån integrationsidealet, till skillnad från vad assimilationsidealet 

förespråkar, inte behöver vara ensidig (Westin 1996 s. 46, 54).  

Utifrån en första generell betydelse av integration handlar integration om 

anpassning för hela samhället (Westin 1996 s. 46). Då integration utifrån detta 

synsätt handlar om förhållandet mellan en helhet och dess delar uppstår 

integration då delarna står i samklang med helheten. Utifrån detta synsätt är det 

därmed samhället snarare än individer som är mer eller mindre integrerat (Poopola 

2002 s. 13). Det är också utifrån ett sådant resonemang som Hellgren menar att 

det mångkulturella samhället kan ses som ett ömsesidigt integrationsprojekt i 

vilket den svenska majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupperna bör samarbeta 

för att tillsammans bygga en gemenskap (Hellgren 2008 s. 81).               
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Det andra förhållandet av integration berör delaktighet och att 

minoritetsgrupper bör delta i den allmänna sfären utan krav på att den privata eller 

kulturella sfären måste förändras (SOU 2004:48 s. 206). Integration utifrån det här 

synsättet fokuserar därmed snarare på individen än på samhället i stort (SOU 

2004:48 s. 201). Viktiga arenor för deltagande är arbetsmarknad, skola, 

föreningsliv och det politiska systemet. Ett viktigt skäl till att integration inte 

uppnås är diskriminering, vilket innebär att majoritetssamhället hindrar 

minoriteterna att delta på lika villkor. Det kan också handla om att minoriteten 

inte accepterar de spelregler som bestämts av majoritetssamhället utan söker egna 

lösningar (Westin 2004 s. 206). Detta perspektiv ligger också i linje med vad The 

Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain 2000 benämner den liberala 

modellen vilken understryker distinktionen mellan den allmänna och privata 

sfären och eftersträvar samexistens mellan olika grupper (The Commission on the 

Future of Multi-Ethnic Britain 2000 s. 43-45). Det handlar därmed om att 

samtidigt som det måste finnas en enighet i den allmänna offentliga sfären, vad 

gäller exempelvis accepterande av regler och beslutsfattande, måste tolerans för 

olikhet i människors privata liv finnas (The Commission on the Future of Multi-

Ethnic Britain 2000 s. 43). Utmaningen mot den liberala modellen är enligt 

kommissionen den politiska kulturens bristande neutralitet, den liberala modellen 

kan därmed leda till diskriminering och marginalisering (The Commission on the 

Future of Multi-Ethnic Britain 2000 s. 46). Poopola menar att fokus på 

delaktighet, vilket ofta uttrycks i termer av inkludering, bortser från att samhällets 

institutioner övervägande är uppbyggda enligt majoritetens villkor. Inkludering 

tenderar därmed uteslutande att handla om förväntningar på minoritetsgrupper att 

delta inom skilda samhällsområden (Poopola 2002: 14-15).  

Det tredje förhållandet av integration berör den process där minoriteter 

införlivas i det omgivande samhället och fokus ligger även utifrån detta perspektiv 

därmed på individen eller gruppen. Utifrån detta perspektiv kan integration på så 

vis ses som vägen till assimilation. Det kan utifrån det här perspektivet röra sig 

om så väl ekonomisk, politisk som social integration. Ekonomisk integration 

handlar om att minoriteterna har tillgång till arbetsmarknaden och den offentliga 

sektorns transfereringar. Social integration handlar framförallt om att människor 

kan mötas över kulturella, språkliga och etniska gränser i till exempel 

föreningslivet och arbetslivet. Politisk integration handlar om att individer 

utnyttjar sina politiska rättigheter och har lika möjligheter att engagera sig 

politiskt (Westin 1996 s. 56-58). 

Utifrån de tre förhållanden av integration som Westin lyfter fram synliggörs 

integrationsbegreppets komplexitet. Detta genom integrationsidealets strävan efter 

sammanhållning och därmed en slags likriktning av majoritetsgruppen och 

minoritetsgrupper, distinktionen mellan den privata och allmänna sfären samt 

delaktighet och införlivande i majoritetssamhället. Det problematiska med 

integrationsbegreppet är, utifrån Youngs perspektiv, att samtidigt som 

integrationsbegreppet problematiserar exkludering och därmed eftersträvar 

inkludering så eftersträvas också en slags likriktning. Till exempel lyfter Young 

fram problematiken med att integrationsbegreppet problematiserar 

gruppskillnader och boendekluster då de anses förhindra integration. Enligt 
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Young är dock skillnader mellan grupper, till exempel i form av boendekluster, 

inte problematiskt så länge tillhörigheten är frivillig. Young menar därmed att det 

är ett misstag att fokusera på gruppkluster som det problematiska med segregation 

då segregationens problematik snarare handlar om ojämlikhet och exkludering 

(Young 2000 s. 197).  Integrationsidealet avfärdar, enligt Young, på så vis vikten 

av att bevara och utveckla minoritetsgrupperna. Young menar vidare att försök att 

nå integration tenderar att lämna den dominerande gruppen ostörd medan 

förändringar av medlemmar från de exkluderade grupperna krävs. Young menar 

att åtgärder för integration ofta handlar om att de samhälleligt dominerande 

grupperna sätter upp ramarna för integrationen som de exkluderade grupperna 

måste rätta sig efter. Uppfylls inte målsättningarna för integration får 

minoritetsgrupperna skulden för att inte vilja integreras (Young 2000 s. 216-217).  

2.4.3 Mångkulturalism – strävan om gruppbevarande 

Enligt Westin kan mångkulturalism användas för att beskriva samhällets etniska 

och kulturella mångfald men också som ett normativt samhällsideal (Westin 1996 

s. 24-25). Så länge som människors livschanser påverkas av etnisk härkomst 

fortsätter det mångkulturella samhället, enligt Hellgren, att vara ett ofullbordat 

projekt (Hellgren 2008 s. 102). Centralt för det mångkulturella samhällsidealet är 

jämlikhet och rättvisa för samhällets medlemmar oavsett deras ursprung. (Westin 

1996 s. 25). Utifrån indelningen av samhälleliga modeller för sammanhållning, 

utformad av The Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain 2000, kan 

mångkulturalism placeras in i den pluralistiska modellen. Den pluralistiska 

modellen skiljer sig från den liberala modellen genom att förneka en fast 

distinktion mellan allmän och privat sfär (The Commission on the Future of 

Multi-Ethnic Britain 2000 s. 43). Enligt Westin är det i mångkulturalismens 

samhälle fritt för individen att utveckla tillhörighet med såväl majoritetsgruppen 

som med minoritetsgrupper (Westin 1996 s. 49).  

Borevi menar att då den politiska kulturen inte kan vara neutral står 

välfärdsstaten genom en så kallad neutral politik inför risken att i praktiken 

eftersträva etnisk assimilering. På så vis skulle, enligt Borevi, en möjlig slutsats 

kunna vara att en mångkulturell politik istället är den politik som bör föras. Den 

mångkulturella politiken handlar, enligt Borevi, inte om att minska betydelsen av 

en gemensam demoskultur utan snarare om att på olika sätt kompensera dem vars 

kulturella och etniska tillhörighet skiljer sig från den som demoskulturen utgår 

ifrån (Borevi 2002 s. 36). I linje med Borevi menar Young att det är problematiskt 

att utgå från ett ”common good” för hela samhället. Detta eftersom den 

utgångspunkten ofta leder till exkludering (Young 2000 s. 43). Enligt Young 

handlar den inkluderande processen om att olika perspektiv tas i beaktning 

(Young 2000 s. 11-12). Young menar att inkluderingsidealet i det mångkulturella 

samhället måste vila på konceptet av ömsesidig respekt (Young 2000 s. 222). 

Författaren förespråkar därmed en mångkulturell politik som utgår från att olika 

grupper ibland bör ha olika behandling (Young 1990 s. 159). Enligt Young är 

tolerans ett alltför svagt ord för att beskriva förespråkande av inkludering (Young 
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2000 s. 225). The Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain 2000 menar 

att till skillnad från den liberala modellen är erkännande snarare än tolerans ett 

viktigt begrepp för den pluralistiska modellen (The Commission on the Future of 

Multi-Ethnic Britain 2000 s. 43).  

Borevi menar att central kritik mot den mångkulturella politiken handlar om 

att marginaliseringen av etniska grupper i samhället riskerar att bevaras och att 

politiken också motverkar individers lika rättigheter. Politiken kan på så vis också 

fungera stigmatiserande och leda till en etnisk exkluderingspolitik där vissa 

marginaliseras. Borevi menar vidare att det mångkulturella idealet i sig inte är fel 

men att det i praktiken kan leda till etnisk exkludering (Borevi 2002 s. 35-36).  

Young menar att sociala grupper inte är explicit formade utan uppstår genom 

sociala relationer, en grupp existerar på så vis bara i relation till andra. 

Gruppskillnader är inte i sig själva förtryckande, det är dock viktigt att se 

grupperna som föränderliga och därmed inte ha alltför essentiell syn på grupperna 

(Young 1990 s. 47). Då strukturella grupper och kulturella grupper ofta överlappar 

varandra handlar en gruppbaserad politik, enligt Young, såväl om rätt att bevara 

kulturella skillnader som om att motarbeta strukturella skillnader (Young 2000 s. 

98, 104). Erkännande av nationella, kulturella eller religiösa grupper är därmed 

ofta bundet till frågan om exempelvis kontroll över resurser och möjligheter till 

ekonomisk och politisk makt. De huvudsakliga anspråken för rättvisa handlar 

enligt Young därmed snarare om fokus på strukturell ojämlikhet än om bevarande 

av kulturella skillnader (Young 2000 s. 105). Young menar att det som hon 

benämner differentierad solidaritet är ett eftersträvansvärt politiskt ideal. Utifrån 

detta ideal är inte ömsesidig identifikation och samhörighet avgörande för 

ömsesidig respekt och inkludering. Differentierad solidaritet syftar istället till att 

balansera inkludering och gruppbevarande (Young 2000 s. 221). Begreppet 

differentiering belyser segregationens problematik samtidigt som det också 

klarlägger att gruppskillnader inte är problematiskt (Young 2000 s. 224). 

Begreppet solidaritet handlar i sammanhanget om förpliktelse och krav på rättvisa 

mellan olika grupper utan att för den sakens skull baseras på ömsesidig 

identifikation (Young 2000 s. 222). Enligt Young handlar differentierad solidaritet 

till skillnad från idealet om integration därmed inte om likriktning (Young 2000 s. 

224).  



 

                           14 

3 Innebörden av integration enligt de 

svenska regeringarna 1991-2008 

I kapitlet beskrivs och analyseras, utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter, 

regeringarnas tolkningar av integration som fenomen.  

3.1 Integration enligt den borgerliga regeringen 1991-

1994 

Den borgerliga regeringens invandrarpolitik omfattar åtgärder som handlar om att: 

”underlätta invandrares, dvs. även flyktingars, introduktion och integration i det 

svenska samhället” (Skrivelse 1991/02:80 s. 3). Viktiga utgångspunkter är de tre 

invandrarpolitiska målen antagna av riksdagen år 1975, nämligen jämlikhet, 

valfrihet och samverkan (Skrivelse 1991/92:80 s. 3). Regeringen utgår också från 

det beslut om invandrarpolitiken som fattades av riksdagen 1986 vilket framhöll 

att de invandrarpolitiska målen ska innebära samma rättigheter och möjligheter 

för invandrare som för övrig befolkning. Vidare är, enligt regeringen, avsikten 

med målen att de ska leda till respekt för den enskilde individens identitet och 

möjlighet att utveckla sitt kulturarv. Detta ska dock ske enligt de grundläggande 

svenska normerna gällande tolerans, mänsklig samlevnad och solidaritet. En 

viktig utgångspunkt är, enligt regeringen, också att det svenska samhället ska 

präglas av goda etniska relationer och markera avstånd från uttryck av etnisk 

intolerans (Skrivelse 1991/92:80 s. 3, Skrivelse 1992/93:157 s. 2). För att nå de 

invandrarpolitiska målen menar regeringen att vissa säråtgärder till förmån för 

invandrare kan behövas, det kan till exempel handla om svenskundervisning och 

insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Huvudsakligen är dock regeringens 

utgångspunkt att en långsiktig invandrarpolitik till stora delar är detsamma som 

den allmänna välfärdspolitiken (Skrivelse 1991/92:80 s. 19).  

Enligt regeringen krävs, på grund av rådande migrationsströmmar, känsliga 

överväganden runt om i Europa: 

 

Å ena sidan behövs befolkningstillskott utifrån för att kunna uppfylla 

målsättingar om ekonomisk tillväxt. Å den andra inser man risken att 

detta kanske inte kan genomföras utan mer eller mindre allvarliga sociala 

störningar och problem i integrationshänseende (Skrivelse 1991/92:80 

sid. 4, Skrivelse 1992/93:157 s. 4). 
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Genom ovanstående citat synliggörs en föreställning om att invandrarna kommer 

in i ett lugnt och stabilt majoritetssamhälle och att invandringen skapar social oro. 

Uppfattningen är dock inte likställd med ensidig assimilation vilket också de 

övergripande målsättningarna för invandrarpolitiken tydligt uttrycker (Skrivelse 

1991/92:80 s. 28). Centralt för den sociala sammanhållningen är, enligt regeringen 

och de invandrarpolitiska målen, att den baseras på en ömsesidighet mellan 

människor tillhörande olika kulturella grupper (Protokoll 1991/92:6 s. 13).  

Den sociala oro som, enligt regeringen, har skapats genom ökad invandring 

synliggörs genom att invandrarfientligheten har stärkts och att högerextrema 

grupper har blivit påtagligt mer aktiva i Sverige. Oroande är, enligt regeringen, 

också att de tenderar att dra till sig ungdomar (Skrivelse 1991/92:80 s. 19, 

Proposition 1992/93:100 s. 28). En viktig insats är därmed att påverka 

ungdomarnas normer, attityder och förhållningssätt (Proposition 1992/93:100 s. 

264, 282). Regeringen belyser också diskrimineringens problematik som ett hot 

mot integration, så väl diskriminering i arbetslivet som inom andra 

samhällsområden. I hopp om att kunna bekämpa diskrimineringen ger regeringen 

förslag på lagstiftning med förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet 

(Proposition 1993/93 s. 184, Protokoll 1993/94:2 s. 8). Utifrån regeringens 

resonemang och prioriteringar synliggörs regeringens uppfattning om att 

integration och social sammanhållning inte bara ensidigt är upp till invandrarna 

utan att majoritetsgruppen har en viktig uppgift när det gäller att acceptera 

människor med olika kulturella bakgrunder. Integration handlar, enligt regeringen, 

också om invandrares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen 

menar på så vis att arbete och egen försörjning är avgörande faktorer för 

invandrares och flyktingars integration i samhället (Skrivelse 1991/92:80 s. 21). 

Den snabbt stigande arbetslösheten utgör, enligt regeringen, särskilda risker för 

grupper med svag ställning på arbetsmarknaden som till exempel invandrare och 

flyktingar.  

3.1.1 Sammanfattande reflektioner  

Den borgerliga regeringens (1991-1994) resonemang om den sociala oro som 

följer av invandringen är problematiskt. Detta genom att ett sådant synsätt tyder 

på att regeringen anser att olikheter förhindrar den samhälleliga gemenskapen. 

Regeringen understryker dock att den sociala sammanhållningen kräver 

accepterande och respekt för alla. Då regeringen talar i termer av invandrarens 

integration blir det tydligt att integration, enligt regeringen, handlar om 

invandrarens integration. Enligt regeringen är delaktighet inom arbetsmarknaden 

vikigt för integrationen och på så vis blir en del av den problematik som Popoola 

och Young lyfter fram aktuell. Det handlar om att individen genom målsättningen 

om invandrares delaktighet förväntas inkluderas i institutioner uppsatta efter 

majoritetsgruppens villkor.  
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3.2 Integration enligt den socialdemokratiska 

regeringen 1994-1998 

I regeringsförklaringen 1994/95 beskriver den socialdemokratiska regeringen 

Sveriges utveckling till ett mångkulturellt samhälle.  Regeringen betonar också 

hur människors lika värde utgör demokratins innersta kärna och därmed vikten av 

att bekämpa diskriminering, främlingsfientlighet och rasism (Protokoll 1994/95:6 

s. 10, Protokoll 1996/97:2 s.7). Precis som föregående regering (1991-1994) 

betonar regeringen vikten av att samhället hålls samman och inte splittras 

(Protokoll 1994/95:6 s. 7).  

Enligt regeringen handlar framtidens stora utmaning om att samhället måste 

mobiliseras för att den ökande segregationen ska kunna motverkas och 

integrationen förbättras (Protokoll 1994/95 s. 10, Protokoll 1996/97:74 s. 4).  

Enligt regeringen är särskilda insatser inom bostadsområden med en stor andel 

invandrare därmed centrala (Proposition 1996/97:1 utgiftsområde 8 s.19). Det 

problematiska med sådana områden är, enligt regeringen, det utanförskap som 

präglar områdena. Det handlar till exempel om att områdets invånare får alltför 

lite kontakter med övrig befolkning, vilket försvårar integrationen på flera sätt. Ett 

exempel är att möjligheterna att lära sig svenska försämras. En annan viktig del av 

utanförskapet är, enligt regeringen, den höga arbetslösheten i dessa områden 

(Proposition 1994/95:100 Bilaga 11 s. 138, 160). Regeringens insatser handlar 

därmed om att: 

 

öka arbetskraftsdeltagandet bland de boende i dessa områden samt att 

konkret bidra till en god social utveckling och motverka utanförskap 

(Proposition 1994/95:100 Bilaga 11 s.160).  

 

Regeringen belyser förutom svårigheter att komma in i arbetslivet att det i en 

mängd andra samhällsområden råder svårigheter för invandrare att bli delaktiga 

och att de löper större risker att hamna i sämre läge jämfört med vad övrig 

befolkning gör (Skrivelse 1994/95:131 s. 37).  

Enligt regeringen är alltså segregation och bristande integration problem som 

uppkommer genom att sammanhållningen i samhället är alltför svag. Viktigt för 

att integration ska kunna uppnås är, enligt regeringen, en ömsesidig anpassning. 

Det bör därmed, enligt regeringen, handla om anpassning från både 

majoritetssamhällets och invandrarnas sida. Genom att den socialdemokratiska 

regeringen betonar samhällets mångfald och att problematiken gällande 

sammanhållningen i samhället kräver anpassning från både minoritetsgrupper och 

majoritetsguppen, beskrivs ansvaret i högre utsträckning som ömsesidigt än vad 

som gjordes av föregående borgerliga regering (1991-1994). Därmed 

problematiseras också majoritetssamhället på ett annat sätt än vad som var fallet 

för föregående regering.  

I likhet med föregående regering handlar bristande integration enligt den här 

regeringen om att invandrare inte ges samma möjligheter som övrig befolkning. 

Nytt för den här regeringen är dock betonandet av segregationen som en central 



 

                           17 

problematik för integration. Segregationen leder, enligt regeringen, till att 

invandrarna hamnar i utanförskap och att invandrarnas förutsättningar för att på 

olika sätt bli delaktiga i samhället försvåras. 

 I Proposition 1997/98:16 ger regeringen förslag på mål och inriktning för 

framtidens integrationspolitik (Proposition 1997/98:16 s. 1). En viktig målsättning 

för integrationspolitiken är, enligt regeringen, att: ”motverka och förebygga ett 

utanförskap och en marginalisering som sammanfaller med etniska gränser” 

(Proposition 1997/98:16 s. 21).  

3.2.1 Integration på samhällelig och individuell nivå  

Integration som process handlar enligt regeringen om ”hur skilda delar kan 

förenas i en större helhet” (Proposition 1997/98:16 s. 22).  Regeringen menar att 

integration på så vis innebär processer på både samhällelig och individuell nivå. 

Integration på individuell nivå handlar, enligt regeringen, om ett livsprojekt som 

bara individen själv kan styra över (Proposition 1997/98:16 s. 22). Det rör sig på 

så vis om viss anpassning från individens sida och därmed om ett slags 

införlivande i samhället. Regeringen menar dock att anpassningen i det här 

sammanhanget är frivillig och att: ”Människor kan inte påtvingas svenskhet” 

(Proposition 1997/98:16 s. 22). Regeringen betonar därmed att individerna ska 

kunna ingå i samhällsgemenskapen utan att behöva frångå sin kulturella och 

etniska identitet (Proposition 1997/98:16 s. 23).  Trots att den individuella 

anpassningen uttrycks som frivillig betonar regeringen också nödvändigheten av 

en viss anpassning från individens sida (Proposition 1997/98:16 s. 71).  

När det gäller integrationsprocessen på samhällelig nivå menar regeringen att 

alla i samhället har ett ansvar att bidra till integration (Proposition 1997/98:16 s. 

24). Det handlar därmed, enligt regeringen, om en ömsesidig förändring. 

Regeringen menar på så vis att den nationella gemenskapen bör omformas och att 

en ny nationell gemenskap behöver skapas.  

Precis som tidigare betonar regeringen i Proposition 1997/98:16 vikten av att 

öka delaktigheten i samhället (Proposition 1997/98:16 s. 30-31). Regeringen 

beskriver därmed vikten av att värna om grundläggande demokratiska värden och 

att: ”motverka och förebygga diskriminering, främlingsfientlighet och rasism” 

(Proposition 1997/98:16 s. 21). 

Enligt regeringen behövs vidare en kraftsamling för att stoppa utvecklingen 

vad gäller boendesegregationen. Regeringen menar att dessa områden på grund av 

områdenas höga arbetslöshet, höga socialbidragsberoende och höga ohälsa bör 

benämnas som utsatta områden snarare än invandrartäta. Problematiken med 

segregation handlar, enligt regeringen, framförallt om utsatthet och sämre 

möjligheter för människor i vissa områden. Då regeringen menar att också frivillig 

segregation är problematisk blir det dock tydligt hur även särhållande av 

invandrares och övriga svenskars boende upplevs problematiskt 

(Proposition1997/98:16 s. 69-70).  
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3.2.2 Sammanfattande reflektioner  

Enligt den socialdemokratiska regeringen (1994-1998) handlar integration om en 

ömsesidig process på samhällelig nivå, vilket därmed skiljer sig från den 

föregående borgerliga regeringens resonemang (1991-1994). Att 

majoritetsgruppens ansvar på så sätt betonas i högre utsträckning, och därmed 

ömsesidig anpassning, borde få konsekvenser för det eftersträvade 

maktförhållandet mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupperna. I likhet med 

föregående regering betonar regeringen också invandrares delaktighet och 

införlivande i samhället som centralt för integrationen. Därmed är individen i stort 

fokus. Integrationsidealets strävan efter likformighet blir tydlig i regeringens 

resonemang kring utanförskap och segregation. Då regeringen också 

problematiserar frivillig segregation synliggörs att andra gruppskillnader än 

strukturella innebär problem. Integrationsidealets strävan efter likformighet, där 

människor med olika kulturella bakgrunder ska mötas, blir därmed tydligt i 

regeringens resonemang. 

3.3 Integration enligt den socialdemokratiska 

regeringen 1998-2002 

I 1993 års regeringsförklaring beskrivs den socialdemokratiska regeringens 

strävan efter att: ”Sverige ska vara en nation i mångfald” (Protokoll 1999/00:2 s. 

3). Regeringens målsättning är att utveckla ett Sverige för alla och att den sociala 

och etniska segregationen därmed ska brytas (Proposition 1998/99:1 s. 18).  

I likhet med föregående socialdemokratiska regering (1994-1998) betonar den 

här regeringen att integration handlar om en ömsesidig process. För att stärka 

integrationen och tillvarata samhällets mångfald blir därmed de flesta 

politikområden relevanta. Särskilt viktiga områden för att integrationen ska kunna 

förstärkas är, enligt regeringen, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Även 

äldrepolitiken, demokratipolitiken, kulturpolitiken och hälsopolitiken är centrala 

politikområden (Proposition 2000/2001:1 Utgiftsområde 8 s. 13). Regeringen 

menar att en betydelsefull problematik som också gör att utvecklingen i 

förhållande till de integrationspolitiska målen inte är tillfredsällande är den etniska 

och sociala segregationen som fortfarande är omfattande. Enligt regeringen leder 

segregationen till att den kulturella mångfalden inte tas tillvara fullt ut 

(Proposition 1999/2000:1 Utgiftsområde 8 s. 12, 31).  Regeringen beskriver 

vidare två nya politikområden som har betydelse för integrationspolitiken, 

nämligen minoritetspolitiken och den nationella storstadspolitiken (Skrivelse 

2001/02:129 s. 9, Proposition 1998/99:1 Utgiftsområde 8 s. 8). Den nationella 

minoritetspolitiken syftar till att ge skydd och stöd för de nationella minoriteterna 

och för minoritetsspråken (Skrivelse 2001/02:129  s. 9). Storstadspolitikens 

övergripande målsättning är:  
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att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i 

storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda 

levnadsvillkor för storstädernas invånare (Skrivelse 2001/02:129 s. 9, 

Proposition 1998/99:1 Utgiftsområde 8 s. 8). 

3.3.1 Integration som en ömsesidig process 

Centralt för integrationspolitiken är att skapa möjligheter och lika villkor för 

människor oavsett kulturell och etnisk bakgrund (Protokoll 2001/02:2 s. 9). En 

ändring av de integrationspolitiska målen som regeringen vill göra är att ta bort 

begreppet tolerans och att fortsättningsvis enbart använda begreppet respekt 

(Skrivelse 2001/02:129  s. 126). Då integration bör innebära en ömsesidig 

anpassning kräver den, enligt regeringen, respekt för alla människor och därmed 

är begreppet tolerans otillräckligt (Skrivelse 2001/02:129  s. 127). Integration 

handlar därmed, enligt regeringen, om att samhällsgemenskapen ska utformas av 

alla på lika villkor genom att alla respekteras. Det handlar vidare om att 

mångfalden ska tas som utgångspunkt samtidigt som det, enligt regeringen, också 

krävs en samhällsgemenskap med värderingar som binder samman människor 

(Skrivelse 2001/02:129  s. 126). Samtidigt som regeringen betonar allas 

rättigheter beskriver regeringen att demokrati också handlar om skyldigheter 

(Protokoll 2001/02:2 s.9). Därmed väljer regeringen att komplettera målen för 

integrationspolitiken med begreppet skyldigheter (Proposition 2000/2001:1 

Utgiftsområde 8 s. 12). Regeringen betonar vidare samhällets ansvar att ge lika 

möjligheter (Skrivelse 2001/02:129  s. 121). Regeringen menar också att alla 

människor har ansvar för integrationen och att integrationsprocessen därmed är en 

ömsesidig process (Skrivelse 2001/02:129  s. 126).  

3.3.2 Segregation som ett övergripande samhällsproblem 

Arbete är enligt regeringen centralt för integrationen samtidigt som man menar att 

integration inte sker automatiskt bara genom att individen är självförsörjande 

(Skrivelse 2001/02:129  s. 126). Vad gäller regeringens uppfattning om 

innebörden av integration verkar integration, enligt regeringen, handla om en 

känsla av tillhörighet på ett vidare plan. Regeringen menar att segregationen är 

problematisk då den allt mer har kommit att sammanfalla med etnisk 

bostadssegregation (Proposition 1998/99:1 Utgiftsområde 8 s. 18). Att segregation 

avgörs av klass och den socioekonomiska statusen märks, enligt regeringen, inte 

minst genom att många höginkomsttagare väljer att bo segregerat. Regeringen 

menar på så vis att dessa områden knappast kan kallas etniskt segregerade utan att 

problemet snarare handlar om att endast ett litet antal ”svenskar” bor i områdena 

(Skrivelse 2001/02:129 s. 76).  Trots att regeringen beskriver segregationen som 

ett övergripande samhällsproblem verkar det dock, enligt regeringens 

resonemang, som att konsekvenserna av den framförallt uppstår i de utsatta 

bostadsområdena som domineras av invandrare (Skrivelse 2001/02:129  s. 76). 
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Utifrån regeringens resonemang förstärker utvecklingen utanförskapet vilket 

också är segregationens centrala problematik. Utanförskapet gör, enligt 

regeringen, att kontakten mellan minoritetsgrupper och majoritetsgruppen 

försvagas vilket också gör att invandrares delaktighet och känsla av tillhörighet 

minskas. Centrala åtgärder inom storstadspolitiken är på så vis att stärka det 

svenska språkets ställning och att engagera fler människor i lokala frågor 

(Proposition 1998/99:1 Utgiftsområde 8 s. 18). Dessa åtgärder förstärker, enligt 

regeringen, också arbetet mot segregationen, vilket i sin tur kan göra att målen för 

integrationspolitiken uppnås (Skrivelse 2001/02:129  s. 124). 

3.3.3 Sammanfattande reflektioner 

För den socialdemokratiska regeringen 1998-2002 är segregationen ett stort 

problem då den leder till att utanförskapet förstärks och därmed att kontakten 

mellan minoritetsgruppen och majoritetsgruppen försämras. Utanförskapet är, 

enligt regeringen, också problematiskt då det förhindrar invandrares delaktighet 

och känsla av tillhörighet. Genom resonemanget synliggörs strävan om en viss 

likformighet, något som Young menar är kännetecknande för integrationsidealet. 

Detta blir vidare tydligt genom exempelvis regeringens resonemang om att 

individens självförsörjande inte är tillräckligt utan att integration handlar om en 

vidare samhällsgemenskap. Genom regeringens betonande av respekt blir det 

tydligt att integration, enligt regeringen, handlar om ett ömsesidigt ansvar och på 

så vis om en samhällelig process där människor med olika kulturella bakgrunder 

möts. Samtidigt betonar regeringen också invandrarens skyldighet att bli en del av 

samhällsgemenskapen. Utifrån ett maktperspektiv blir regeringens resonemang 

problematiskt. Detta då fokus på individens delaktighet och införlivande, utifrån 

Youngs och Popoolas resonemang, ofta innebär att majoritetsgruppens rådande 

normer vidmakthålls och att invandrare på så vis förväntas rätta sig efter dessa.    

3.4 Integration enligt den socialdemokratiska 

regeringen 2002-2006 

Integration avgörs enligt den socialdemokratiska regeringen, i likhet med 

föregående regeringar (1991-1994 och 1994-1998) av faktorer på såväl 

samhällelig som individuell nivå (Proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 8 s. 23). 

Enligt regeringen ska integrationspolitiken även fortsättningsvis inriktas på att öka 

människors förutsättningar för att försörja sig själva och att bli mer delaktiga i 

samhället (Proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 8 s. 19).  
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3.4.1 Utanförskap – avgörande hinder för integration  

Regeringen betonar vikten av att minska invandrares utanförskap (Proposition 

2003/04:1 Utgiftsområde 8 s. 19). Ett viktigt problem kopplat till problematiken 

med utanförskap är, enligt regeringen, att många människor lever i ofrivillig 

segregering, samt att många elever går ut skolan med ofullständiga betyg 

(Proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 8 s. 24). Det centrala problemet för 

integrationen, vilket hör ihop med problematiken om utanförskap, är enligt 

regeringen att: ”Skillnaderna mellan invandrare och infödda är fortfarande 

oacceptabelt stora” (Proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 8 s. 23).  

3.4.2 Ömsesidig anpassning  

Målsättningen att ändra skillnaderna vad gäller levnadsvillkoren ses även under 

den här regeringsperioden som en central utgångspunkt för integrationspolitiken 

(Proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 8 s. 19). I likhet med den 

socialdemokratiska regeringen under föregående regeringsperiod (1998-2002) 

understryker regeringen inte bara lika rättigheter och möjligheter utan även 

skyldigheter (Proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 8 s. 35). Även den här 

socialdemokratiska regeringen menar att vägen till integration handlar om att den 

generella politikens insatser ska utformas utefter individens behov. För att vidare 

möjliggöra lika rättigheter och möjligheter och för att förhindra att individer 

hindras av samhälleliga strukturer och rådande värderingar behövs, enligt 

regeringen, en förstärkt antidiskrimineringspolitik liksom insatser för att förändra 

samhälleliga attityder och beteenden (Proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 8 s. 

35). Respekt för människor är på så vis, enligt regeringen, centralt för den sociala 

sammanhållningen.  

Regeringen betonar vidare att samhällets grundläggande värderingar ska gälla 

alla i samhället (Proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 8 s. 14). Inte minst handlar 

det, enligt regeringen, om värderingar utifrån de mänskliga rättigheterna men 

också om att skapa en gemensam värdegrund för hela samhället (Proposition 

2003/04:1 Utgiftsområde 8 s. 12, 23). Vidare betonar regeringen vikten av att 

fortsätta arbetet med att förändra de samhälleliga strukturerna och institutionerna 

så att de anpassas för de som bor i Sverige idag (Proposition 2005/06:1 

Utgiftsområde 8 s. 35).  Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken är även enligt 

denna regering de politikområden som är särskilt viktiga (Proposition 2003/04:1 

Utgiftsområde 8 s. 19). Regeringens åtgärder syftar på så vis till att skapa 

samhälleliga strukturer som möjliggör individers integration (Protokoll 2002/03 s. 

3). Regeringen sätter i Proposition 2005/06:1 upp 24 delmål för 

integrationspolitiken inom områdena sysselsättning, utbildning, diskriminering, 

nyanlända invandrare, rättsväsende, boende, demokrati, hälsa och 

socialförsäkringar (Proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 8 bilaga 1 s. 13). 

Övergripande innebär målen inom det specifika politikområdet en konkretisering 
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av det överordnade målet om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 8 s. 

12). I likhet med vad tidigare socialdemokratiska regeringar (1994-1998, 1998-

2002) har betonat gällande integrationspolitiken är ett mångkulturellt perspektiv 

en central utgångspunkt. 

3.4.3 Sammanfattande reflektioner 

I likhet med föregående regeringar betonar den socialdemokratiska regeringen 

2002-2006 vikten av samhällets anpassning för att integration ska möjliggöras och 

därmed vikten av att ha samhällets mångfald som utgångspunkt. Även för den här 

regeringen är invandrares delaktighet centralt för att integration ska bli möjligt 

och därmed blir målsättningen utifrån Popoolas och Youngs perspektiv 

problematisk. Detta då invandrare förväntas komma in i samhällets institutioner, 

redan utformade av majoritetsgruppen. Det blir tydligt även utifrån den här 

regeringens resonemang att det eftersträvade integrationsidealet handlar om en 

slags likformighet. Detta genom exempelvis utgångspunkten att samhällets 

sammanhållning bygger på en gemensam värdegrund och på gemensamma 

värderingar. Då fokus på integrationen handlar om delaktighet och införlivande i 

samhället blir Youngs resonemang vad gäller majoritetsgruppens dominerande 

normer även en central problematik gällande den gemensamma värdegrunden. 

Detta då det kan tänkas att denna utformas efter majoritetsgruppens normer och 

blir något som invandrarna förväntas anpassa sig efter.  

3.5 Integration enligt den borgerliga regeringen 2006-

2008 

Att den förda integrationspolitiken inte har lett till önskvärda resultat tar sig enligt 

den borgerliga regeringen i uttryck genom att exempelvis både sociala och 

ekonomiska klyftor har ökat. En annan konsekvens är att det finns stora 

svårigheter för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden liksom i samhällslivet i 

övrigt. Ett centralt problem för att integration ska kunna uppnås, är enligt 

regeringen, områden i framförallt storstäderna som präglas av arbetslöshet och ett 

stort utanförskap (Proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 13 s. 32). 

3.5.1 Utanförskap – ett genomgripande problem i samhället  

En grundläggande utgångspunkt för integrationspolitiken under mandatperioden 

2006-2010 är enligt regeringen, att ”riva hinder och öppna möjligheter” (Protokoll 

2006/07:6 s. 7). Vidare understryker regeringen vikten av att föra en politik som 

”frigör människors inneboende kraft och bryter det utanförskap som har fått 
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fotfäste i Sverige” (Protokoll 2006/07:6 s. 7). De viktigaste vägarna till integration 

är, enligt regeringen, arbete och kunskaper i det svenska språket. Därmed är också 

motverkande av diskriminering en central målsättning (Protokoll 2006/07:6 s. 7). 

Integrationspolitiken ska, enligt regeringen, ses utifrån ett bredare sammanhang än 

vad som tidigare gjorts, präglad av åtgärder för att utanförskapet ska kunna brytas 

(Proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 13 s. 36).  

I Proposition 2007/08:1 beskriver regeringen att storstadsdelegationen läggs 

ned och därmed läggs också storstadspolitiken ned. Nedläggningen beror på att 

regeringen vill stärka kopplingen till andra politikområden och lägga fokus på 

arbete och egen försörjning, detta för att utanförskapet ska kunna brytas 

(Proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 13 s. 51). I arbetet med att bryta 

utanförskapet upprättas en urban utvecklingspolitik istället för storstadspolitiken 

(Proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 13 s. 51).  Tanken är att politikområdet ska 

verka genom den generella politiken och bidra till att utanförskapet minskar 

(Proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 13 s. 45). I Proposition 2008/09:1 och 

Skrivelse 2008/09:24. beskrivs omorganisationen som gör att politikområdena 

integrationspolitik och urban utvecklingspolitik tas bort på grund av att 

politikområdesstrukturen avskaffas (Skrivelse 2008/09:24 s. 33). Regeringen 

föreslår dock att området integration behåller ett av de målen som sedan tidigare 

gällt för integrationspolitiken nämligen: ”lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Skrivelse 2008/09:24 

s. 33). Inriktningen för integration är i övrigt lik den som regeringen tidigare 

arbetat för. Viktiga åtgärder är på så sätt, enligt regeringen, arbete, förbättrade 

utbildningsresultat, bättre språkkunskaper, bekämpande av diskriminering, 

förbättrad situation i utanförskapsområden samt strävan efter en gemensam 

värdegrund präglad av mångfald (Skrivelse 2008/09:24 sid. 34). Enligt regeringen 

handlar strategin om att integrationspolitikens mål huvudsakligen ska uppnås 

genom generella insatser, riktade till hela befolkningen (Skrivelse 2008/09:24 s. 

6).  

3.5.2 Segregationens problematik 

Problemet med segregation handlar, enligt regeringen, om utanförskap och de 

problem som följer av att många människor i utanförskap befinner sig på ett 

avgränsat geografiskt område (Skrivelse 2008/09:24 s. 8). Det är, enligt 

regeringen, på så vis inte koncentrationen av kulturella grupper som utgör 

problemet utan att människor i utanförskap samlas på ett ställe. Snarare lyfter 

regeringen fram positiva följder av vissa gruppkoncentrationer: 

 

 Den geografiska koncentrationen av språkliga och religiösa grupper i 

vissa områden gör att grupperna får bättre förutsättningar till att utveckla 

institutioner som till exempel friskolor, föreningar och trossamfund 

(Skrivelse 2008/09:24 s. 31).  
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Samtidigt betonar regeringen att trots att det finns många positiva följder av 

mångfalden i samhället är inte alla uttryck av den positiva (Skrivelse 2008/09:24 

s. 31). Regeringen menar till exempel att: ”Möten mellan olika värderingssystem 

innebär också fler potentiella konfliktsituationer” (Skrivelse 2008/09:24 s. 31). 

Centralt i arbetet för integration är enligt regeringen att upprätta en dialog och 

därmed skapa en gemensam värdegrund, respekt för demokrati och mänskliga 

rättigheter samt att motverka rasism och främlingsfientlighet (Skrivelse 

2008/09:24 s. 59). 

3.5.3 Egenmakt – ökade möjligheter och ökat ansvar 

I Skrivelse 2008/09:24 beskrivs vikten av att stärka den enskilde individens 

egenmakt och möjligheter till att förbättra sina livsvillkor. På individnivå handlar 

det på så vis om möjligheter att påverka sin egen situation. Det handlar därmed 

om att individen ges möjligheter, engageras och tar ansvar. Dessa faktorer kan, 

enligt regeringen, leda till att utanförskapet bryts (Proposition 2007/08:1 

Utgiftsområde 13 s. 50). I den så kallade arbetslinjen ingår, enligt regeringen, att 

stärka vad regeringen kallar incitamentsstrukturen (Proposition 2007/08:1 

Utgiftsområde 13 s. 36). Regeringen menar att om individerna är medvetna om att 

exempelvis utbildning och arbete inte leder till någon vidare avkastning kan det i 

slutändan leda till att individen istället satsar på gemenskapen med andra i 

liknande situation. Detta kan, enligt regeringen, leda till exempelvis: ”självvald 

isolering från samhället, gängkriminalitet, ”bidragstagarmentalitet” och eventuellt 

politisk radikalisering” (Skrivelse 2008/09:24 s. 16). Ett exempel på regeringens 

åtgärder för att stärka individers motivation är förslaget om prestationsinriktad 

bonus för sfi (svenska för invandrare). Förslaget syftar, enligt regeringen, till att 

ge signaler om hur betydelsefullt språket är och därmed till att förstärka 

motivationen att fortsätta läsa på högre nivåer inom sfi (Proposition 2008/09:1 

Utgiftsområde 13 s. 23). 

3.5.4 Sammanfattande reflektioner 

Den borgerliga regeringen 2006-2008 fokuserar, i likhet med föregående 

socialdemokratiska regeringar (1994-1998, 1998-2002 och 2002-2006), på att 

göra integrationspolitiken mer generell. Därmed betonas det ömsesidiga ansvaret 

för integrationen. Integration handlar, enligt den borgerliga regeringen, om att alla 

ska respekteras samt att demokratiska värden ska respekteras. Samtidigt som 

integration enligt regeringen sker på samhällelig nivå är den individuella nivån 

högst central. Detta då integration, enligt regeringen, handlar om ett tillstånd där 

individen genom arbete är delaktig i samhället. Denna utgångspunkt blir vidare 

tydlig genom att regeringen, genom diskussionen kring incitamentsstrukturen, 

betonar vikten av att gynna och belöna de individer som har stor framgång i att på 

olika sätt komma in i samhällsgemenskapen. Ett stort ansvar läggs på de individer 

som befinner sig i utanförskap, det vill säga invandrarna, i det här fallet. Genom 
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att samhället ger dem möjligheter till integration har de, enligt regeringens synsätt, 

också skyldigheter att integreras. Detta blir inte minst tydligt genom begreppet 

egenmakt vilket innebär att individen ges möjligheter för integration och makt 

över sin egen situation. Begreppet betonar också individens ansvar. Vidare 

betonar den borgerliga regeringen i likhet med den föregående socialdemokratiska 

regeringen (2002-2006) vikten av en gemensam värdegrund för samhällets 

sammanhållning. Det kan utifrån Youngs resonemang kring majoritetssamhällets 

dominerande normer tänkas att de dominerande normerna i samhället även får 

övertag vad gäller skapandet av den gemensamma värdegrunden. Därmed blir 

betonandet av individernas delaktighet i samhället, utifrån ett maktperspektiv, 

problematiskt då det i mångt och mycket verkar handla om att invandrargrupper 

ska införlivas i rådande institutioner, huvudsakligen utformade av 

majoritetsgruppen.   
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4 Slutsatser  

När det gäller de tre förhållanden av integration som Westin lyfter fram, det vill 

säga hela samhällets anpassning, individens delaktighet och individens 

införlivande i samhället, blir det tydligt att den borgerliga regeringen 1991-1994 

fokuserar på individens delaktighet och införlivande i samhället. Det handlar 

därmed om de förhållanden som berör individens integration. Genom 

integrationspolitikens tillkomst genom Proposition 1997/98:16 blir förhållandet 

som berör samhällets integration också aktuellt. Genom att samtliga regeringar 

betonar individens delaktighet i samhället som vägen till integration, uttrycker 

samtliga också att diskriminering och främlingsfientlighet är problematiska hinder 

för individers delaktighet. Vad gäller delaktigheten betonas den framförallt genom 

arbete. Samtliga regeringar beskriver arbete som en central målsättning och en av 

de mest centrala åtgärderna för förbättrad integration. 

Förhållandet av integration som berör invandrares införlivande i samhället är 

ett andra förhållande av integration som Westin berör. Detta förhållande av 

integration är aktuellt i samtliga regeringars diskussioner. Det handlar om såväl 

socialt, politiskt och ekonomiskt införlivande i samhället. Även vad gäller denna 

aspekt av integration beskriver regeringarna främlingsfientlighet och 

diskriminering som avgörande hinder för integration.  

För att möjliggöra människors delaktighet och införlivande i samhället 

betonar samtliga regeringar också vikten av lika möjligheter och rättigheter. Från 

och med den socialdemokratiska regeringen 1994-1998 beskrivs segregationen 

som ett centralt problem för integration. Problematiken ses i sin tur som kopplad 

till problemet med invandrares bristande delaktighet och införlivande i samhället. 

Den socialdemokratiska regeringen 1994-1998 belyser inte bara ofrivillig 

segregation som problematisk utan också frivillig. Genom regeringens synsätt blir 

Youngs resonemang, kring hur integrationsidealet problematiserar gruppkluster 

och därmed gruppskillnader, väldigt tydligt. De senare regeringarna betonar dock 

att problemet snarare är utanförskapet i sig och inte gruppkoncentrationen. Det 

som problematiseras är därmed de strukturella snarare än de kulturella 

skillnaderna. Den borgerliga regeringen 2006-2008 lyfter även fram fördelar som 

kan finnas för människor med en gemensam kulturell bakgrund att bo 

koncentrerat genom att de på så vis får möjlighet att utveckla sin kulturella 

identitet. Då problematiseringen vad gäller utanförskap handlar om individens 

bristande möjligheter att delta i och införlivas i samhället är individen i tydligt 

fokus. Det handlar därmed om en målsättning om att skapa en vidare 

samhällsgemenskap. Problematiken om att integration handlar om en slags 

likformighet, som Young lyfter fram, blir därmed högst central. Integration som 

strävan efter likformighet blir ännu tydligare då den socialdemokratiska 

regeringen 2002-2006 och den borgerliga regeringen 2006-2008 belyser vikten av 
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en gemensam värdegrund och gemensamma värderingar. Med start av den 

socialdemokratiska regeringen 1998-2002 betonas också individernas skyldigheter 

att integreras i samhällsgemenskapen. Betonandet av individernas rättigheter och 

skyldigheter blir ännu tydligare genom målsättningen om egenmakt som den 

borgerliga regeringen 2006-2008 starkt eftersträvar. Genom regeringens strävan 

efter egenmakt, det vill säga både rättigheter och skyldigheter, visas tydligt fokus 

på individen. Det blir också tydligt att en central del av integrationen, enligt 

regeringen, sker på individuell nivå och att individen på så vis har ett stort ansvar. 

Övergången från invandrarpolitik till integrationspolitik, vilket beskrivs 

genom den borgerliga regeringen 1991-1994 och den socialdemokratiska 

regeringen 1994-1998, visar tydligt hur de senare regeringarna i högre 

utsträckning anser att integration är en process angelägen för hela samhället. 

Integration som samhällelig process är ett tredje förhållande av integration som 

Westin berör. Från och med Proposition 1997/98:16 beskrivs vikten av att utgå 

från samhällets mångfald. Därmed visas ännu tydligare avståndstagande från 

assimilationsidealet liksom uppfattningen att integration inte endast handlar om en 

ensidig anpassning. Utifrån detta perspektiv blir segregation och utanförskap 

centrala problem då de anses hindra den sociala sammanhållningen. 

4.1 Från tolerans till respekt 

Det har genom idéanalysen och uppsatsens tre idealtyper blivit tydligt hur 

integrationsidealet är det ideal för social sammanhållning som eftersträvas av 

regeringarna. Även om regeringarna uttrycker sig vilja värna om det 

mångkulturella samhället handlar det inte om en mångkulturell politik som vänder 

sig specifikt till vissa grupper. Det handlar inte heller om strävan efter ensidig 

anpassning från minoritetsgruppernas sida och därmed skiljer sig politiken från de 

utgångspunkter som idealtypen om assimilation eftersträvar. Intressant i 

sammanganget är dock den problematik som Popoola och Young berör, nämligen 

att fokus på delaktighet och införlivande kan leda till förväntningar på ensidig 

anpassning och därmed påminna om assimilationsidealet.  

En central förändring gällande invandrargruppers möjligheter till intern och 

extern inkludering i samhället borde vara att regeringarna från och med den 

socialdemokratiska regeringen 1998-2002 betonar vikten av respekt snarare än 

tolerans. Även att regeringarna från och med Proposition 1997/98:16 betonar 

vikten av att ha samhällets mångfald som utgångspunkt borde öka möjligheterna 

för minoritetsgruppernas interna och externa inkludering. Det borde också utifrån 

utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2006:79) 

kunna leda till omstöpande av maktrelationer vilket är nödvändigt för att den 

strukturella diskrimineringen så småningom ska kunna bekämpas. Bekämpandet 

av strukturell diskriminering borde också innebära möjligheter för både intern- 

och extern inkludering.  

Enligt Young och The Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain 

2000 är utgångspunkten om respekt, snarare än tolerans, ett viktigt kännetecken 
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för det mångkulturella idealet. Även om regeringarna, vad gäller samhällets 

sociala sammanhållning, inte har mångkulturalismen som ideal visar 

regeringarnas betonande av respekt ännu mer tydligt att integration också berör 

den samhälleliga nivån vilket på så vis ger ökade möjligheter för intern och extern 

inkludering. Den problematik som Borevi lyfter fram, att den politiska kulturen 

inte kan vara neutral, blir dock aktuell i sammanhanget och därmed uppstår risken 

att politiken ändå utformas efter majoritetens normer.   

Genom uppsatsens jämförande perspektiv synliggörs vidare hur integration 

som fenomen allt mer har kommit att beskrivas som en ömsesidig process där 

samhället har ett viktigt ansvar, samtidigt som också individens ansvar har stärkts. 

Utvecklingen visar därmed på den spänning som finns inom integrationsidealet 

mellan de tre olika förhållanden av integration som Westin lyfter fram. 

4.2 Skillnader och likheter mellan 

socialdemokratiska och borgerliga regeringar 

När det gäller slutsatser kring skillnader mellan socialdemokratiska regeringar och 

borgerliga regeringar är några vidare skillnader, enligt min mening, svåra att 

uttolka. Det verkar snarare handla om att regeringarnas uppfattning om integration 

som fenomen utvecklas över tid och därmed präglas av och i sin tur också präglar 

samhällsdiskussionen i stort. En skillnad mellan den socialdemokratiska 

regeringen 2002-2006 och den borgerliga regeringen 2006-2008 blir dock tydlig 

genom begreppet egenmakt då det i högre utsträckning än tidigare betonar 

individens ansvar. Betonandet av individens ansvar blir också tydligt genom 

införandet av ett belöningssystem för individuella prestationer.  

4.3 Förslag till framtida forskning  

För framtida studier vore det intressant att, utifrån teoretiska utgångspunkter som 

berör maktförhållandet mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper, studera 

samhällsdiskussionen i ett vidare perspektiv. Detta skulle till exempel kunna vara 

möjligt genom att studera den mediala diskussionen. Det vore intressant att 

studera den samhälleliga diskussionens utveckling och förändring över tid i takt 

med samhällsförändringar som till exempel förändringen av invandringens 

karaktär.  
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