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Abstract

This thesis aims to understand and define the core characteristics of the concept
integration and thus allow the writer to analyze the Swedish integration policy set
at national level. When defining the concept of integration the thesis finds that the
principles of equality, equal participation and the political will to curb segregation
go hand in  hand  with  the  preconditioned  democratic  principles  which  society
ought  to  be  constructed  from.  Further,  integration  should  be  understood  as  a
holistic two-way process between the groups and individuals of society and is not
to be considered as a one-way process for minorities to adapt to the host society.
By  applying  the  theoretical  framework  through  a  three  dimensioned  tool  for
analysis the thesis evaluates whether the Swedish integration policy correspond
with the definition of integration set out earlier. The results of the analysis points
to a policy with a satisfactory understanding of the concept although some of the
recently published statements is pointing towards a one-way motivated adaption
policy for migrants and minorities.

Keywords:  Integration,  equality,  equal  participation,  equal  conditions,
segregation, community, assimilation
Nyckelord:  Integration,  jämlikhet,  lika  behandling,  lika  förutsättningar,
segregation, gemenskapen, assimilation
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1 Inledning

De senaste åren har jag arbetat som volontär inom organisationen Tamam. Tamam
är  en  partipolitiskt  och  religiöst  obunden  organisation  som arbetar  med  barn,
ungdomar  och  vuxna  i  olika  sammanhang  rörande  mångfald,  antirasism  och
integration. Organisationen verkar för att skapa mötesplatser för människor, ökat
samhällsengagemang och tillhandahålla aktiviteter likt läxhjälp och aktivitetsstöd.
En viktig  målgrupp är nyanlända barn och ungdomar,  att  hjälpa dessa in  i  ett
socialt  sammanhang  där  de  kan  träffa  nya  vänner,  oavsett  bakgrund  (Tamam
2013).  Arbetet  inom  organisationen  har  också  visat  upp  baksidorna  av  den
svenska integrations-, migrations- och asylpolitiken. Massmediala rapporteringar
om  hur  integrationen  misslyckas  i  förorter  och  politiker  som  talar  om  hur
människor snabbt måste integreras i samhället. Integration anses av många vara en
helhetsidé,  för  andra  avser  integration  andras  anpassning  till  ett
majoritetssamhälle.  Begreppet  används  flitigt  men  dess  innebörd  varierar
beroende på plats, tillfälle och person. I arbetet med ungdomarna diskuteras ofta
hur de bemöts, accepteras eller ses ned på av den tänkta samhällsgemenskap som
ska inkludera oss alla. Det är med detta i åtanke arbetet får sin början.

1.1 Syfte och problemformulering

Assimilation är sedan länge en otänkbar politisk strategi i Sverige.
Människor kan inte påtvingas svenskhet. Däremot kan assimilation bli
följden av människors  egna och frivilliga ställningstaganden (prop.
1997/98:16 s. 22).

Det första att lära om integration enligt gällande lagstiftning är att integration inte
är assimilation. Begreppen är strängt skilda i den svenska politiken.

2009  presenterade  regeringskansliet  via  dåvarande  Integrations-  och
jämställdhetsdepartementet  målen  för  den  svenska  integrationspolitiken.  I
rapporten ska huvudfokus för integrationspolitiken vara utbud och efterfrågan på
arbetskraft, det vill säga jobb, och att skapa ”kvalitet och likvärdighet i skolan”
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(Regeringskansliet 2009). I dagsläget är integrationspolitiken inackorderad under
arbetsmarknadsdepartementet,  ett  tecken  på  att  utsagan  i  2009  års  rapport
angående vad som är viktigast för politikens utformning tagits på allvar. 

”[...]integrationen måste fungera bättre - människor som kommer
till  vårt  land  ska  snabbt  kunna  komma  i  arbete  och  lära  sig
svenska”(Erik Ullenhag 1). 

Citatet  ovan  är  återfinns  i  den  presentationstext  som  ges  om  Sveriges
integrationsminister Erik Ullenhag på regeringens webbplats. Ullenhag är tydlig
med  att  han  anser  att  integrationen  måste  fungera  bättre,  framförallt  gällande
snabb anpassning till arbetsmarknaden och språkinlärningen. Det ska inte påstås
att han är fel ute i sin bedömning, flera rapporter visar på att just arbete och språk
är två viktiga aspekter när vi ska konceptualisera vad integration innebär, men
frågan är om de är de mest  centrala.  Snabb anpassning för de människor  som
kommer till vårt land öppnar för flera följdfrågor. Vad är det som det ska anpassas
till? Vad innebär vårt land? Dessutom, vilka möjligheter ges människor att snabbt
genomföra denna av Sveriges integrationsminister önskade process? För att kunna
besvara frågor likt dessa krävs dock en tydlighet kring vad integration innebär.
Uppsatsens ambition blir därför att ta ett kliv tillbaka för att reda ut begreppet ur
vilket följdfrågorna springer, det vill säga integration.

Genom att precisera vad integration innebär och genom det förhoppningsvis
vad det inte innebär – vilket enligt svensk lagstiftning torde vara assimilation –
följer  frågan  huruvida  den  svenska  integrationspolitiken  kan  tänkas  stämma
överens med denna definition. Uppsatsen har således för avsikt att försöka besvara
följande två frågeställningar:

Vad innebär begreppet integration? Vidare; stämmer den svenska
integrationspolitiken utformning överens med denna innebörd? 

Syftet  för  uppsatsen  är  på  så  vis  att  att  definiera  integration,  vilket  sker  i
kommande  teoretiska  avsnitt.  Nästa  steg  blir  att  genom  analys  av
integrationspolitikens utformning på nationell nivå lokalisera och aktualisera den
begreppsliga  förvirring  vilken  kan  komma  att  föreligga  inom densamma.  Hur
politiken  idag  formeras  och  omformas  givet  de  rapporter  och  uttalanden  som
gjorts i samband med propositioner, aktuella statliga utredningar samt uttalanden. 

På  ett  principiellt  plan  aktualiserar  uppsatsen  gränserna  för  den  svenska
gemenskapen och alla människors rätt att få vara del av en icke-diskriminerande
samvaro.

2



Lunds universitet STVK02
Statsvetenskapliga institutionen HT13

Handledare: Ted Svensson

1.2 Avgränsningar

Två av de mer extensiva arbeten som gjorts på ämnet för att finna mätpunkter för
integration  publicerades  2004,  Alastair  Ager  och Alison Strangs  Indicators  of
integration  och José Alberto Diaz  Integration och indikatorer. Det första är en
rapport  beställd  av  brittiska  Home  office  (Ager  &  Strang  2004).  Den  senare
beställdes av dåvarande Integrationsverket (Diaz 2004). Rapporterna aktualiserar
vilka indikatorer i samhället vi kan mäta och uppskatta integrationen med för att
möjliggöra  vidarearbete  med  frågan  på  politikens  samtliga  nivåer.  Ager  och
Strang  författade  följdartikeln Understanding  Integration:  A  Conceptual
Framework  2008 vilken  kommer  att  ligga  grund för  uppsatsens  analysverktyg
tillsammans med Diaz arbete  Integration och indikatorer.  Artiklarna preciserar
vad forskarna anser är viktiga dimensioner och aspekter när integration ska mätas
eller uppskattas.

För att kunna genomföra en analys krävs en temporal avgränsning. Uppsatsens
analys ämnar undersöka integrationspolitikens utformning som den ser ut idag.
För  att  göra  detta  presenteras  först  i  uppsatsens  analytiska  avdelning  en  kort
historik över hur dagens politik kommit att utformas. Här görs ett avkall på att
problematisera särskilda avbrott i politikens tillkomst så som exempelvis hur EU-
inträdet kan ha påverkat dess utformning. Summan av samtliga historiska avbrott
har bidragit till hur politiken ser ut idag. De är inte relevanta var för sig givet de
dimensioner uppsatsens analys byggs kring (se Badersten 2006, s 172, Teorell &
Svensson 2012, s 104-106). För att det analytiska arbetet inte heller ska bli för
omfattande kommer de riktlinjer som dragits upp på nationell nivå analyseras, det
vill  säga  de  riktlinjer  som arbetats  fram av  den  svenska  regeringen  och  dess
departement. Uppsatsen följer därav ett tydligt top-down förfarande gällande dess
analys. Att börja i den svenska politikens högsta instans rörande frågan torde vara
en rimlig utgångspunkt för ett arbete av denna begränsade omfattning.

Propositionen bakom nuvarande lagstiftning  vilken antogs i början av 1998
kommer  vara  centrala  för  analysen  samt  senare  gjorda  revideringar.  Vidare
kommer  de  riktlinjer  som  redovisas  på  arbetsmarknadsdepartementets  och
integrationsministern hemsidor analyseras samt ett antal SOU-rapporter för att få
en överblick över vilka överväganden angående politiken som görs i dagsläget. 

Gällande kommande teoretiska  avsnitt  finns  en  medveten  om att  svaret  på
frågan  vad innebär integration kan anses omfattande för ett arbete vars omfång
begränsas till 10000 ord. En definition av begreppets fundamentala aspekter kan
detta till trots ge en omfattande förståelse för dess innebörd.
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1.3 Disposition

Vad  som  följer  är  uppsatsens  teoretiska  del  där  integrationens  kärnpunkter
konceptualiseras  och  definieras.  Efter  detta  följer  en  redogörelse  av  de
dimensioner som ligger till grund för uppsatsens analys. Analysen inleds med ett
kortare stycke om integrationspolitikens framväxt i Sverige för att senare gå över i
en samtidsanalys. Uppsatsen avslutas med en kortare reflektion över de slutsatser
vilka analysen lyckats uppdaga.
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2  Teori

I  detta  avsnitt  görs  en  ansats  till  att  definiera  vad  integration  innebär.  Den
teoretiska  utgångspunkten  är  genomgående  att  integration  är  en  relationell
process. Integration är en idé om helhet och därför är det inte möjligt att uttala sig
i  termer av att  ”integrationen brister” och peka på mot någon eller  några som
ansvariga eller att särskilda grupper eller minoriteter ska integreras. Integrationen
omfattar  alla  och  om  det  förekommer  problem  kan  inte  partikulära  enheter
beskyllas (Beckman 2011, s 29-30). Vad som först följer är en kunskapsteoretisk
diskussion där uppsatsens tentativa ambition motiveras och efter det en teoretisk
diskussion i tre steg vilken aktualiserar integrationens kärnpunkter.

2.1 Kunskapsteoretiska överväganden

Eftersom uppsatsen ämnar nagelfara huruvida integrationspolitikens utformning
stämmer överens med kommande definition av begreppet integration ska följande
stycke ses som ett  försök till  att  visa hur uppsatsen – trots dess teoretiska och
metodologiska utformning – kan göra uttalanden om huruvida politiken kan anses
som problematisk eller ej. 

Kunskap är kontextuellt bunden och kommer alltid att vara färgad av vilka vi
är, när vi är, det samhälle och den gemenskap som format oss när akademiskt
arbete  ska utföras.  Detta  innebär  möjligheten  att  härleda  den position  varifrån
forskaren når sina idéer  (Foucault 1982, s 115). Vetenskapen är bunden till det
paradigm rörande vad som är och inte är vetenskap i sin aktuella kontext, alltså de
idéer  som lyser  vad som klassas som vetenskapligt  och vad som inte  ses som
vetenskap (Hollis 2002, s 84-90). Det finns på så vis ingen ren kunskap om hur
världen är, kan eller bör vara. Detta kan tänkas ställa själva idén med att ha en
tentativt  förklarande  ambition,  vars  mål  är  att  redogöra  och  undersöka  om
integrationspolitiken utformning idag kan komma vara problematisk,  eventuellt
förkastlig, på kant. Med ett Wittgensteinskt kunskapsförfarande kan vi trots detta
förklara med hjälp av att förstå menar Martin Hollis, för att exemplifiera.
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Om varje partikulär händelse kan förstås ur en partikulär kontext, kan både

händelsen och sagda kontext ses bundna till en större eller likvärdig kontext. Ett
exempel kan vara politiska beslut i ett småländskt samhälle, vilket i sin tur bör ses
ur en större kontext, det politiska klimatet i Småland. Det småländska politiska
klimatet är givetvis inte väsensskilt från det övriga politiska klimatet i regionen
och dessa måste förstås ur en mer landsomfattande kontext. Varje handling är som
nämnt en del av sin plats, tid och omgivning och vars kontext vi också kan se ur
och med andra. Det finns således ingen slutgiltig kontext vi kan förstå allt ur, en
evig sanning, ett kategoriskt imperativ, vi måste förstå vår omgivning ur en värld
av kontexter. Vi kommer inte hitta något gemensamt för samtliga kontexter och
med det sanningen, men vi kan finna likheter  dem emellan och det är  i dessa
likheter vi finner utrymme att förklara givet att vi kan förstå (se Hollis 2002, s
154-155).  Vad som här avses  med förklara är  således  inte  ett  redogörande av
kausala  mekanismers  verkan,  utan varför integrationspolitikens  utformning kan
komma  att  ses  som  problematisk  givet  uppsatsens  teoretiska  definition  av
integration. Den kumulerade kunskapen hjälper oss att finna dessa likheter och det
är i detta uppsatsen motiveras. Det första och ett av uppsatsens viktigaste mål blir
därför att definiera begreppet integrations innebörd  (min kontext), med hjälp den
kumulerade kunskap andra författare (kontexter) kan förse mig med.

2.2 Vad innebär integration?

Integration handlar om villkoren för anpassning mellan invånare med
olika  bakgrund  i  ett  samhälle  som  kännetecknas  av  en  offentlig
politisk  kultur  som vilar  på  en  demokratisk  värdegrund  (Beckman
2011, s 48).

Citatet är hämtat ur Ludvig Beckmans Den rimliga integrationen, ett verk som i
mångt  och  mycket  kommer  utgöra  grunden för  uppsatsens  teoretiska  avsnitt  i
vilket begreppet integration kommer behandlas. Den definition av begreppet som
följer möjliggör uppsatsens senare analys. 

Integrationen ska enligt citatet  ovan ses som sprungen ur den demokratiska
värdegrund samhället bör grunda sig i. Integrationen är därför i sig ett begrepp
som består  av  flertalet  av  de  idéer  som kan  anses  sammanflätade  med  sagda
demokratiska  värdegrund.  Bland  dessa  egenskaper  märks  framförallt  enligt
Beckman;  jämlikhet, att  behandlas lika och tillgången till en social tillvaro, det
vill säga betydelsen av att leva tillsammans (2011, s 58). Den tydligaste skillnaden
mellan integration, vilken förutsätter ett relationellt förhållningssätt när vi tänker
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oss utformandet av gemenskapen, och assimilationen vilken oftast beskrivs som
en  enkelriktad  anpassningsprocess  är  inte  alltid  så  glasklar,  något  som
förhoppningsvis  blir  tydligt  i  kommande  försök att  ytterligare  demontera  dess
teoretiska grund. 

2.2.1 Jämlikhet och mångfald

Att  jämlikhet  är  ett  centralt  ideal  för  integrationsbegreppet  är  givet  då
integrationspolitiken får ses tätt bunden till två centrala frågeställningar, dels den
demokratiska värdegrund vi önskar bygga vår gemenskap kring dels önskan att
vara del av en icke-diskriminerande samvaro. 

Behöver den demokratiska staten likhet bland sina invånare för att vara stabil?
Förutsätts en nationell identitet där primordala egenskaper som kulturell, religiös
och etnisk likhet stipulerar den fungerande samvaron (Özkirimli 2010, s 49-50)?
Få  människor  skulle  sannolikt  idag  dra  det  så  långt  att  ställa  ett  krav  på
homogenitet  för  samvarons  fungerande  fortlevnad,  med  undantag  för  de
nationalistiska  partier  och  dess  väljarbas  som  i  den  ekonomiska  krisens
efterdyningar  fått  ett  uppsving.  Det  kan  verka  uppenbart  att  detta  inte  är
integration, men en passage ur Jenny Phillimores Implementing integration in the
UK: lessons for integration theory, policy and practice  visar på den svårigheten
som kan uppstå när vi ska göra skillnad mellan integration och assimilering.

Integration, out of all the possible acculturation pathways, is the
one that requires both host and migrant adaptation so that new values
and identities are formed (Phillimore 2012, s.526).1

Citatet ovan aktualiserar först och främst vikten av att faktiskt se integrationen
som en relationell  process,  anpassningen ligger  hos både mottagande samhälle
och invandrare. Det problematiska ligger snarare i det senare, en åsikt delad med
Tariq Modood och Beckman. Citatet pekar på att anpassningen ska ske mot att
nya värderingar och identiteter ska formeras. Den viktiga frågan är i vilket syfte
denna anpassningen sker. Bhiku Parekh poängterar att kulturella olikheter bör ses
som en samhällelig tillgång. Då människor formas av sin kulturella omgivning
följer  det  naturlig  att  en  respekt  för  kulturell  olikhet  och  rätten  att  främja
densamma ökar förståelsen mellan grupper i samhället. (2000, s 196). Med det i
åtanke innebär en omformning baserad på en princip om likhet knappast något

1Citatet är ur en passage där Phillimore redogör J.W Berrys teorier om integration och ska inte utläsas som den 
Phillimores idé. 
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önskvärt. Att forma en ny gemensam identitet på de kulturella olikheter som kan
tänkas föreligga mellan grupper är inte detsamma som en mångkulturell identitet,
[...]each group is  distinctive,  and thus integration  cannot  consist  of  an single
template (hence the 'multi') (Modood 2007, s. 48)2. Det måste på så vis, för att
integrationen  ska  vara  funktionell,  finnas  en  acceptans  i  samhället  angående
kulturella olikheter och en respekt för desamma. Mångfald är enligt Modood ett
förhållningssätt  för  gemenskapen  och  inte  en  grund  för  hur  vi  bör  bygga
densamma (Ibid.,). Integration är således inte bildandet av en identitet vi bygger
på  mångfald,  en  sådan  ambition  är  normerande  för  hur  vi  bör  tänka  oss
gemenskapen  och kan därför  ses  som präglad  av  ett  assimileringsideal,  en  så
kallad ömsesidig assimilering snarare än två-riktad integration (Beckman 2011, s
78). Distinktionen de emellan ligger i huruvida integration är en identitetsprocess
vars mål är en ömsesidig respekt för olikhet mellan samhällets grupper snarare än
en ömsesidiga process vars mål är bildandet av en ny identitet baserad på likhet
(Ibid.,  s 74-76).  Det vill  säga om politiken ska präglas av en jämlikhets-  eller
likhetsambition för gemenskapens medlemmar.  

2.2.2 Allas rätt att behandlas lika

Jämlikhetsprincipen leder oss in i principen om lika behandling. Givet att allas
lika värde ligger till grund för hur vi ska tänka oss samvaron måste vi också ha ett
koncept  om  hur  alla  ska  komma  att  kunna  behandlas  lika  i  ett  samhälle  av
mångfald (Beckman 2011, s 49). Denna princip kommer på så vis att tydligare
falla på politikens utformning, de lagar och riktlinjer som sätts upp för bland annat
fördelningspolitiken,  arbetsmarknadspolitiken  och  välfärden  (Modood,  2007,  s
53). Hur vi bedömer politiska åtgärder ska inte avgöras utifrån hur de påverkar
fördelningen  av  bördor  och  förmåner  för  gemenskapen  menar  Beckman.
Åtgärderna  ska  istället  bedömas  utifrån  hur  skälen  till  dess  konsekvenser  kan
motiveras  utan  att  vara  förkastliga  givet  den  icke-diskriminerande  samvarons
principer (2011, s 51). Hur vi ser på likabehandling avgörs av vilken föreställning
vi har om konceptet, talar vi likabehandling som lika rättigheter, lika möjligheter
eller lika deltagande (Ibid., s 87). Följande stycke kommer att försöka precisera
vad dessa innebär och hur de kan stå i konflikt med varandra.

Likabehandling  med  avseende  på  lika  hänsyn  kan  formuleras  som
likabehandling inför den offentliga makten (Beckman 2011, s 96). Myndigheter
förutsätts enligt ett sådant förhållningssätt att inte diskriminera någon individ eller
grupp med avseende på dess etniska eller  kulturella  bakgrund/tillhörighet.  Vad

2Jämför med det Wittgensteinska resonemanget i avsnitt 2.1.
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som  åsyftas  är  principen  om  likhet  inför  lagen,  att  vara  jämlika  inför  den
offentliga makten. Ur detta följer principen om jämlikhet  i  lagen. Det vill säga
lika rättigheter för alla invånare oavsett ursprung. Pécoud och Guchteneire lyfter
detta som en självklarhet i deras Migration without borders för att politiken inte
ska möjliggöra skapandet av ett hierarkiskt diskriminerande samhälle (2007, s 19).

Principen  om  att  inte  diskrimineras  för  oss  in  på  förhållningssättet  lika
möjligheter.  Lika  möjligheter  förutsätter  att  grupper  eller  individer  inte
diskrimineras  på  grund  av  sin  bakgrund.  Om  någon  eller  några  behandlas
annorlunda på grund sin bakgrund förringas också deras möjligheter att vara del
av gemenskapen. Beckman menar att principen om lika hänsyn kan ses som en
förutsättning för lika möjligheter men med ett förbehåll, principen om likhet inför
lagen ska inte  begränsa möjligheterna  för  nya  invånare mer  än de som tillhör
majoritetsgruppen i samhället  (2011, s 97-98). Detta exemplifierar Beckman med
hur  hjälmtvång  för  motorcykelförare  ska  ses  med  hänsyn  till  religiösa
huvudbonader, hur detta går att se som en del i en diskussion om den enskildes
rätt  mot  det  allmännas  intresse (Ibid.,  s  99).  I  sin  artikel  från 2011 diskuterar
Kristin Henrard denna problematik. I konflikten mellan lika hänsyn/möjligheter
och respekten för bevarandet av kulturella identiteter, det vill säga integration där
mångfald  ses  ett  förhållningssätt  och  inte  en  grund  för  hur  nya  identiteter
konstrueras,  kommer lagstiftning som verkar för så kallad positiv särbehandling
vara en ”het potatis” (2011, s 346). För att grupper och individer ska känna sig
integrerade i samhället förutsätts att deras önskade identitet respekteras och att de
inte  diskrimineras  genom  exempelvis  lagstiftning  (Ibid.,  345-346).  Positiv
särbehandling blir i Beckmans exempel en metod att öka  förutsättningen för att
alla  ska  ha  samma  möjligheter  (2011,  s  99-100),  bara  för  att  vi  har  samma
möjlighet  eller  rättighet  att  söka  ett  jobb  betyder  inte  det  att  alla  har  samma
förutsättningar  att  göra  det.  Frågan  blir  dock  slutligen  hur  mycket  positiv
särbehandling  olika  grupper  i  samhället  kommer  att  tolerera.  Det  är  svårt  att
beskriva  liknande  lagstiftning  som  kompatibel  med  en  två-riktad
integrationsprocess  om  lika  hänsyn  och  lika  möjligheter  ligger  till  grund  för
gemenskapen (Jfr Henrard 2011, s 346) men inte helt orimlig om vi ska förhålla
oss till den sista av Beckmans förhållningssätt lika deltagande.

Beckman betonar skillnaden mellan att  eftersträva lika möjligheter och lika
deltagande.  Lika  möjligheter  är  förenligt  med  att  olika  individer  eller  grupper
kommer  till  olika  slutsatser  om  hur  de  vill  använda  sagda  möjligheter,  lika
möjligheter  är  på  så  vis  inte  en  garant  för  lika  deltagande  i  exempelvis
samhällsdebatten  (2011,  s  101).  Enligt  svenske  forskaren  José  Alberto  Diaz
innebär integration  ”partiell  eller fullständig jämlikhet med infödda individer i
termer av deltagande i olika typer av sociala relationer” (1996, s 74). Kristin
Henrard  preciserar  vikten  av  deltagande  till  politiskt  deltagande,  det  vill  säga
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politisk representation. Hon menar att vi inte bara ska se politiskt deltagande som
en nyckelfaktor för att mäta  integration. Politiskt representation väger också tungt
i  arbetet  mot  diskriminering  av  olika  grupperingar  i  samhällskroppen.
Representationen  underlättar  dessutom  skapandet  av  allomfattande  policy-
processer  då  fler  grupper  ur  samhället  får  möjligheten  att  göra  sin  röst  hörd
(Henrard 2011, s 343). Vad som aktualiseras är den demokratiska principen av
politisk jämlikhet, en representativ fördelning i den politiska beslutsprocessen. I
Ludvig Beckmans ord:

Argumentet är inte i strikt mening att integration är viktigt men att
demokrati  är  viktigt.  Integration  är  ett  medel  för  att  förverkliga
demokratisk jämlikhet (2011, s 101).

Integration är på så vis inte en produkt av demokrati utan ett medel för att
förverkliga densamma. Ur detta kan dock en värdekonflikt uppstå mellan idén om
lika  hänsyn  och  lika  deltagande.  Lika  hänsyn  utgår  från  att  alla  ska  ha  lika
grundläggande rättigheter,  principen om lika deltagande innebär avsteg från en
lagstiftning som grundar sig i tidigare princip. Detta kan dock motiveras med att
det  politiska  deltagandet  ökar  för  de  grupper  som  annars  riskerats  att
marginaliseras (Ibid., s 105), vilket citat ovan ska aktualiserar.

Vidare  kan  principen  om  lika  deltagande  problematiseras  givet  politiska
ambitioner för ett jämnt fördelat samhälleligt deltagande. Arbetsmarknadsåtgärdar
likt obligatoriska introduktionsprogram, sänkningar av kontantbidrag för att öka
arbetsincitament eller språktest för medborgarskap som flertalet Europeiska länder
anammat kan ur ett perspektiv ses som integrationspolitiska åtgärder som baseras
i att öka möjligheter, eller deltagande i samhället. Vad som avgör om vi kan se
dessa som assimilationspolitiska eller integrationspolitiska åtgärder är i avseende
på  vad  som  åsyftas  när  vi  nämner  likhet.  Likabehandling  avser  likheter  i
fördelning av hänsyn eller nyttigheter enligt Beckman medans assimilation avser
likhet i identiteter, kulturer och värderingar (Ibid., s 107).

2.2.3 En gemensam tillvaro

Hur viktigt  är  det  att  invånarna i  ett  samhälle  lever  utan sociala  och rumsliga
avstånd, fäster vi vikt vid att leva som jämlikar eller att leva tillsammans? För att
svara på detta anser Beckman det klokt att istället precisera vad att leva åtskild
från varandra innebär och varför detta kan vara problematiskt (2011, s 115-116).
Följande  stycke  följer  på  så  vis  en  form  av  omvänd  bevisföring,  genom  att
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problematisera  avsaknad  av  sociala  gemenskaper  kan  vi  säga  något  om  dess
styrka,  vad  som  kommer  att  diskuteras  är  således  segregation  och  hur
segregationen förhåller sig till integration.

Segregation;  det  rumsliga  åtskiljandet  av  befolkningsgrupper.
Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg,
religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig eller frivillig
(NE 1).

Enligt NE innehåller segregation främst en geografisk dimension. Segregation
är  på  så  vis  en  fråga  om hur  medborgare  i  en  nation  lever  i  förhållande  till
varandra,   plats  och  levnadsstandard.  Hur  denna  skillnad  uppstått  är  viktig  i
diskussionen rörande integration och assimilering. Segregation som åtskillnad av
olika  samhällsgrupper  vilken  motiveras  ur  ett  ordningsperspektiv  är  sannolikt
mest förknippad med sydafrikanska apartheidregimen. Ett samhälle präglat av  en
hierarkisk separation av samhällets grupper med avsikt att undvika assimilation
överhuvudtaget. En isolationism vars mål är att skydda samhällets majoritetsgrupp
från ”oönskade” element  (Henrard 2011, s 336). En politik präglad av liknande
ideal upplevs i dagsläget orimligt ur en demokratisk kontext.  I en rapport från
2006  skriver  Masoud  Kamali  om  så  kallad  självsegregering.  Självsegregering
innebär att etablerade grupper i samhället tenderar att söka sig till områden där de
boende är ”lika oss”. Denna typ av ”frivillig”3 segregation leder i sin tur till en
utmejsling av den tänkte andre som inte passar in i grupperingens värderingar och
identitet. Skapandet av så kallad social solidaritet där samförstånd och samarbete
med  insidan  premieras  före  kontakt  med  ”yttersidan”.  Redan  privilegierade
grupper gynnas på så sätt på samma vis som de grupper som redan befinner sig i
en utsatt position förskjuts mer ifrån den samhälleliga gemenskapen (2006, s 359).
Den kontinuerliga kontakt som Kamali förutsätter för en fungerande integration
mellan  samhällets  olika  grupperingar  blir  lidande på grund av det  geografiska
avståndet som uppstår (Ibid., s 358).

Beckman hänvisar till tidigare forskning när han påstår att det föreligger ett
samband mellan rumsligt och socialt avstånd, dock poängteras att rumslig närhet i
sig  inte  är  en  garant  för  ökad  kontakt  (2011,  s  125).  Integrationsteoretikerna
Milton  Gordon och Rainer  Bauböck menar  att  politik  för  att  minska  rumsliga
avstånd  mellan  olika  grupperingar  i  samhället  kan  motiveras  ur  ett
integrationsperspektiv. En politik som verkar aktivt för att minska sociala avstånd
kan  däremot  ses  som  normerande  över  vilka  värden  som  anses  goda  och
teoretikerna hävdar att det i sin tur kan undergräva andra värden vilka också kan
anses goda för gemenskapen. Gordon menar att sociala relationer inte bör vara

3I brist på annat ord, val av boplats är rimligtvis inte frivilligt givet bl.a. socioekonomiska förutsättningar.
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föremål  för politisk  styrning,  utan att  de bör  uppstå  till  följd av grupper  eller
individers interaktioner (Ibid., s 126-127). Att geografisk åtskillnad är ett problem
kvarstår trots allt då fenomenet sannolikt leder till att det sociala nätverkandet i
gemenskapen  undermineras.  Detta  leder  till  att  principen  om  lika  deltagande
naggas i kanten. Följdfrågan är om segregationen leder till att vi inte behandlar
varandra som jämlikar? För att banka in ett av uppsatsens centrala teman får detta
citat stå som svar:

Att  eftersträva  gemenskap  är  […]  att  önska  ett  samhälle  där
invånarna  betraktar  varandra  som  jämbördiga  (Beckman  2011,  s
131). 

Ett  samhälle  präglat  av  social  och  rumslig  åtskillnad  riskerar  att  stärka
hierarkiska  värderingsstrukturer  då  grupper  tilldelas  sociala  och  geografiska
tillhörigheter.  Denna struktur  riskerar  enligt  Kamali  givet  ett  ”Foucaultianskt”4

förhållningssätt att skapa en gemenskap där grupper rangordnas efter hur nära de
står  majoritetsgruppen  i  samhället  och  dess  politiska  inflytande  begränsas  ju
längre  ifrån  de  befinner  sig  (Kamali  2006,  s  356).  Principen  gällande  lika
deltagande är därför hårt ansatt givet ett segregerat samhälle, om olika grupper
hålls  utanför den politiska processen kan knappast  gemenskapen karakteriseras
som integrerad. Segregationen leder i detta avseende till ökad diskriminering av
redan marginaliserade grupper.

Samtidigt kan själva idén om minskad segregation stå i kontrast med principen
om att integration bör förstås som ett förhållningssätt till mångfald och kulturell
olikhet snarare än en grund ur vilken vi bygger gemenskapen. Principen om lika
hänsyn riskerar att leda till ökad segregation och med det minskade möjligheter
för  olika  grupper  i  samhället.  Samtidigt  kan  politiska  ambitioner  att  minska
segregation komma i kläm med just principen om allas lika värde och med det den
respekt som förespråkas för kulturell olikhet.  Politiken närmar sig på så vis en
balansgång  mellan  två  olika  fallgropar.  En  politik  som verkar  för  att  minska
segregation snarare än en nollvision för densamma verkar i dagsläget vara gyllene
medelväg  politiker  och  teoretiker  får  lov  att  gå  längs  med  när
integrationspolitikens problematik som följer temat segregation diskuteras.

4Archaeology of Knowledge (1982)
12



Lunds universitet STVK02
Statsvetenskapliga institutionen HT13

Handledare: Ted Svensson
2.2.4 Teoretisk sammanfattning: Finns ett svar?

Vad  innebär  integration?  Att  frågan inte  har  ett  självklart  svar  –  vilket
förhoppningsvis  framgår  i  den  teoretiska  diskussionen  –  leder  till  att  följande
stycke kan uppfattas något öppet.

Först och främst har det betonats att ambitionen för en integrationspolitik bör
bygga på en den grundläggande demokratiska principen angående jämlikhet och
inte  likhet.  Detta  innebär  att  vi  ska  respektera  och  möjliggöra  bevarandet  av
kulturella olikheter. Mångfald ska ses som ett förhållningssätt snarare än en grund
för hur identiteter byggs i gemenskapen. Det är viktigt att inte glömma bort sig i
detta och hamna i den ömsesidiga assimilationens fålla.

Den andra frågan är om vilken princip som ska gälla för att alla ska behandlas
som jämlikar.  Mellan  de  tre  principerna  som aktualiserats  kan  värdekonflikter
uppstå men uppsatsens åsikt är att idén om ett  lika deltagande kan ses som mer
önskvärd så länge alla grupper i samhället inte åtnjuter samma förutsättningar att
göra sin röst hörd, vilket på sikt begränsar allas möjlighet att påverka den tänkta
gemenskapen.

Gällande  segregation  och  integration  är  situationen  mer  kluven.  Att
segregation kan ses som något icke-önskvärt är tydligt. Frågan rör istället i vilken
utsträckning  och  framförallt  med  vilka  ambitioner  arbetet  för  att  stävja
segregationen bör ske. En politik som ”tvingar” till ökning av socialt nätverkande
sammanfaller inte tydligt med idén jämlikhet, integration kan inte vara ett tvång.
En politik som arbetar för en minskning av det rumsliga avståndet ska däremot
anses rimlig då densamma ökar förutsättningarna för lika deltagande i samhället.
Frågan är dock om segregationsbekämpningen kan ha en nollvision givet idén om
integration  som  förhållningssätt  snarare  än  grund  för  den  identitetsbyggande
processen.
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3 Metod

Uppsatsens  metodologiska  del  ämnar  möjliggöra  analysen  av  den  svenska
integrationspolitikens  utformning  på  nationell  nivå.  Detta  med  hjälp  av  de
analytiska dimensioner  som Ager och Strang samt svenske Diaz i  ett  liknande
arbete utvecklat rörande hur integration kan förstås och mätas. Fördelen med en
dimensionsanalys  av detta slag är att  den gör det möjligt  att  ringa de aspekter
inom den svenska integrationspolitiken som stämmer överens med vad uppsatsen
tillsammans  med  andra  författare  anser  vara  grundvalar  när  integration
konceptualiseras (jfr Beckman 2005, s 26). Genom att presentera och framförallt
precisera tre dimensioner kring vilka begreppet integration kan komma uppskattas
görs  det  möjligt  att  på  ett  transparent  vis  genomföra  analys  och  underbygga
eventuella  slutsatser  huruvida  politikens  utformning  kan ses  som problematisk
eller ej (Ibid., 24-25). 

Ager  och  Strangs  arbete  är  till  sin  karaktär  mer  preciserat  givet  den
dimensionsanalys som skall utföras. Diaz arbete kommer å andra sidan vara till
stor  hjälp  i  att  kontextualisera  dimensionerna  till  den  tänkta  svenska
gemenskapen. 

3.1 Tre analytiska dimensioner

Uppsatsens dimensioner med tillhörande undergrupper kommer användas till att
lokalisera de indikatorer som görs centrala givet politikens nuvarande utformning.
Genom att identifiera den svenska integrationspolitikens kärnpunkter med hjälp
av kommande dimensioner möjliggörs en undersökning av vilka idéer som ligger
till  grund för  dess  utformning  genom återkopplingen  till  uppsatsens  teoretiska
avsnitt.

De  olika  dimensionerna  aktualiserar  olika  led  i  integrationen  från  dess
fundamentala  grund  rörande  rättigheter  och  medborgarskap  till  mer  ”hårda
mätpunkter”  som  arbetsmarknadspolitik  och  boendeintegration.  Samtliga
dimensioner  aktualiserar  flera  av de delar  som behandlats  i  teoristycket,  de är
därmed  varandra  inte  uteslutande  givet  det  helhetsperspektiv  uppsatsen  bär
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gällande  integration.  Distinktionen  dem emellan  gör  förhoppningsvis  analysen
mer transparent för läsaren. 

3.1.1 Integration att ta på

Den första av undersökningens dimensioner kretsar kring vad som går att kalla
integrationens  hårda  mätpunkter.  Ager  och  Strang  lyfter  de  fyra  punkterna
Housing,  Employment,  Health  och  Education.  Dessa  fyra  indikatorer  är  enligt
artikelförfattarna de punkter som integrationen främst bör bedömas utefter (2008,
s 169-170). 

I  sin  rapport  Integration  och  indikatorer från  2004,  den  svenska
motsvarigheten till  Ager och Strangs arbete,  betonar Diaz just arbetsmarknads-
och boendeintegration som särskilt relevanta (2004, s 59). Tilläggas bör att den
Europeiska organisationen för flyktingmottagande, ERF, också betonar dessa två
punkter som särskilt viktiga gällande integration (Phillimore 2012, s 531). Diaz
menar  att  deltagande  på  arbetsmarknaden  och  företagande  är  viktigt  för
integrationen givet individens möjligheter till självförverkligande i och med den
egna  inkomsten  samt  som  en  bidragande  faktor  till  minskningen  av  de
socioekonomiska  skillnaderna  i  samhället  (2004,  s  63).  Delaktighet  i
arbetsmarknaden bidrar dessutom till ett ökat socialt kontaktnät för grupper och
individer med majoritetsgruppen i samhället och vice versa (Ager & Strang 2008,
s  170).  Phillimore  betonar  dessutom  den  språkliga  utvecklingen  arbetsplatsen
bidra  till,  flertalet  av  respondenterna  i  dennes  undersökning  menade  att
anställning och arbete underlättat  inlärningen av det engelska språket5 (2012, s
539).

Gällande boendeintegration menar Diaz att utvecklingen av sociala nätverk till
följd av att de rumsliga avstånden minskar mellan samhällets olika grupper (2004,
s  70).  Även  möjligheten  till  val  av  boendeförhållande  på  eget  villkor  egna
prioriteringar och förutsättningar (Ibid., s 71). I Ager och Strangs undersökningar
betonade respondenterna ofta  boendets  roll  för skapandet  av sociala  kontakter,
vilket återkommer i stycke 3.1.2. Känslan av ett hem snarare än att hemmets skick
ansågs särskilt viktigt (2008, s 172). Det vore dock dumt att påstå att bostadens
skick inte är en faktor som påverkar människors välbefinnande och övergripande
levnadsstandard. 

Diaz är kluven över huruvida vi bör se utbildning som en indikator eller en
förklaringsfaktor för integration. 

5Phillimores artikel behandlar i stor utsträckning frivilligorganisationers arbete i England och bygger vidare på 
Ager och Strangs arbete från 2004.
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Språkinlärning och förvärvandet av utbildning är i sig inget mått
på integration – utan en investering som ökar individens möjligheter
till framgångsrik konkurrens om integrationsfrämjande resurser (Diaz
2004, s 95). 

Citatet  påvisar  ett  individualistiskt  synsätt  på  utbildningens  roll.  Det  visar
också på att språkinlärning och utbildning kan tänkas ha en mer fundamental roll
för  integrationen än  de andra två  indikatorerna.  Denna diskussion  återkommer
senare i stycke 3.1.3 eftersom språkliga kunskaper och utbildning kan anses ha
starka samband med möjligheten till arbete och val av boplats. Skolans roll som
social inkubator för barn och ungdomar och deras möjligheter till ett kontaktnät
betonas av Ager och Strang vilka bidrar till att utbildningens roll kan antas vara en
mer fundamental faktor för integrationen än de två tidigare (2008, s 172).

Den  fjärde  och  sista  indikatorn  Ager  och  Strang  lyfter  i  sitt  arbete  under
kategorin ”integration att ta på” är hälsa. Här nämner författarparet hur flyktingar
och  immigranter  under  senare  år  i  flera  europeiska  länder  införlivats  i  den
övergripande hälsoplanen för sagda stater  istället för att särskild vård för sagda
grupper (2008, s 172-173).

3.1.2 Ett socialt kontaktnät

Om integration ska ses som en två-riktad rörelse mellan olika grupper i samhället
förutsatts  att  individer och grupper ska kunna etablera sociala kontaktnät  inom
och mellan grupper anser Ager och Strang (2008, s 177). Dessutom måste allas
förutsättningar för kontakt med myndigheter och andra institutioner främjas (Ibid.,
s 178). Författarna menar att vi borde se denna dimension som förutsättningen för
att  integrationens  fundament  –  det  vill  säga  rättigheter,  medborgarskap  och
språket vilka presenteras i avsnitt 3.1.3 – ska kunna översättas i tydliga indikatorer
likt de som behandlats i stycke 3.1.1 (Ibid., s 177).

Diaz använder sig av begreppet socialt kapital när han behandlar den sociala
integrationsdimensionen,.  Diaz  menar  att  begreppet  kan  förstås  som  sociala
relationer som skapar normer, attityder och tillit mellan individer i samhället (se
Putnam 1992). I detta avseende skulle då socialt kapital definieras som tillgång till
just  sociala  nätverk,  vilket aktualiserar medborgerligt  engagemang,  inflytande i
politiska beslutsprocesser och med det tillit samt slutligen en social trygghet. En
tydlig koppling till uppsatsens teoristycke och integrationens kärnprinciper (Diaz
2004, s 74-75). För att operationalisera detta väljer Ager och Strang att fokusera
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på tre olika aspekter, sociala band inom grupper, mellan grupper och länkar till
politiken (2008, s 170). 

Gällande  sociala  band  inom  grupper  hänvisar  Diaz  till  tidigare  forskning
gällande  att  denna  typ  av  relationer  är  stödjande  och  resursskapande  för
människorna inom grupperna (2004, s 76). Sociala band inom minoritetsgrupper
underlättade  för  människor  att  finna  en  social  trygghet  och  med  det  ökade
motivationen för att söka kontaktnät utanför den partikulära gemenskapen enligt
respondenterna  i  Phillimores  undersökning  (2012,  s  537).  Vidare  är  socialt
nätverkande inom grupperna en förutsättningar  för principen om hur kulturella
olikheter och mångfald bör ses som ett förhållningssätt för gemenskapen, något
också nämner Ager och Strang (2008, s 178).

Sociala kontakter mellan grupper aktualiserar processen vilken kännetecknas
som grunden  för  att  stävja  diskriminering  och  social  marginalisering.  Genom
kontakter med människor utanför ens direkta närhet ökar den upplevda tryggheten
i samhället (Ibid., s 179-180). I det teoretiska avsnittet behandlades segregationen
och hur geografiskt avstånd kan te sig problematiskt när sociala kontaktnät ska
etableras. Frivilligorganisationer, andra medborgarinitiativ och skolväsendet anses
därför ha en viktig roll som ”smörjmedel” för ökningen av social kontakt mellan
samhällets grupper på en frivillig basis trots geografiska avstånd (Ibid., s 180).
Detta  går  att  återkoppla  till  Diaz hänvisning till  socialt  kapital  då människors
frivilliga umgänge skapar tillit grupperna emellan och verkar normerande för hur
framtida interaktioner kommer utspela sig i samhället. 

Den sista viktiga aspekten i dimensionen rörande sociala kontaktnät behandlar
länkar till politiska institutioner och myndigheter. I uppsatsens teoretiska avsnitt
diskuterades  förutsättningar  för  deltagande  i  politiken  som  en  viktig  aspekt
gällande integrationen som en två-riktad process. Därför är det relevant att se till
vilka åtgärder som görs för att  underlätta kontakten med myndigheter av olika
slag. Ett enkelt exempel är möjligheten till tolkning och lättillgänglig information
i  mötet  med hälsomyndigheter  (Ager  & Strang 2008,  s  181).  Här  aktualiseras
således de politiska åtgärder som görs för att stävja de barriärer som uppstår på
grund  av  till  exempelvis  språkförbistring.  Reellt  inflytande  i  den  politiska
dagordningen  behandlas  kommande  avsnitt  som  kretsar  kring  samvarons
fundament.
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3.1.3 Fundament för samvaron

Vad är det då ett socialt kontaktnät förmedlar integrationens hårda värden, vad är
det som förutsätts för att vi ska kunna undersöka integrationen? Följande stycke
kommer  behandla  vad  som  kan  anses  vara  de  fundamentala
indikatorer/förklaringsfaktorer  rörande  integration. Diaz  använder  sig  av
begreppet medborgerlig integration när han talar om aspekter likt medborgarskap,
valdeltagande och representation inom politiken samt samhälleliga institutioner
(2004,  s  79),  en  koppling  till  principen  om  lika  deltagande  från  uppsatsens
teoridel. Integration kan inte tillgodoses enkom av rättigheter och valdeltagande,
att faktiskt ha en möjlighet att påverka den politiska dagordningen från insidan är
av lika stor vikt. Diaz hänvisar i att annat avseende till att flertalet akademiker
anser att själva förvärvandet av medborgarskapet i sig går att förknippa med ett
ökat engagemang och identifikation med den ”nya” gemenskapen (Ibid., s 80). Ur
medborgarskapet  följer  naturligt  en diskussion om rättigheter  och skyldigheter.
Ager  och  Strang  hänvisar  till  tidigare  litteratur  när  de  delar  in  dessa  i  två
kategorier, primära och sekundära rättigheter, där de senare kan ses som en följd
av de primära. Till primära rättigheter lyfts bland annat principen om jämlikhet
tillsammans  med  kulturell  frihet  och  rättssäkerhet  vilket  stämmer  väl  med
uppsatsens teoretiska antaganden. Ur detta anses sålunda rätten till medborgarskap
central givet att politiken ska kunna garantera principernas efterlevnad (Ager &
Strang 2008, s 175). Angående rättigheter följer då också skyldigheter för och mot
medborgarna. Integrationen är därför beroende av samhällets samtliga instanser,
från arbetsgivare till religiösa samfund, för att den ska kunna anses vara lyckad
(Ibid., s 176). 

Språkets  roll  i  integrationsprocessen  är  en  av  de  mest  centrala  aspekterna
enligt den akademiska litteraturen och med det utbildningens roll. Diaz menar att
vi  bör se de två som viktiga förutsättningar  för integrationen och inte som ett
integrationsresultat (2004, s 95). Hur språket stämmer överens med en två-riktad
integrationsprocess återfinns i att alla ges  förutsättningen att lära sig språket, att
alla har rätten och möjligheten att göra detsamma är inte nog. Därför ligger ett
stort ansvar på staten att tillgodogöra grupper och individer med det material som
krävs för den språkliga inlärningen. Utbildningen har i sig som tidigare nämnts en
viktig roll gällande individers kontaktnät och därför är språkliga kunskaper och
utbildning viktiga förutsättningar för att människor ska kunna anskaffa kunskap
om samhälleliga funktioner, formella som informella (Ager & Strang 2008, s 182-
183) Att möjliggöra förståelse för samhälleliga och kulturella skeenden är viktigt
givet principen om jämlikhet och upplevd tillit i samhället.
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Slutligen är det värt att diskutera rätten till tryggt boende. Ingen ska behöva

utsättas  för  diskriminering  i  den  miljö  som  kallas  ens  hem,  varken  av
medmänniskor  eller  myndigheter  (Ibid  183-184).  Upplevd  trygghet  är  en
förutsättning givet diskussionen om socialt kapital och hur detta skapar incitament
för grupper att interagera.
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4 Analys

Uppsatsens analytiska  avdelning inleds med en kort  historik över den svenska
integrationspolitiken tillkomst. Därefter genomförs en trestegsanalys med hjälp av
de nyss redogjorda analysdimensionerna.

4.1 Integrationspolitiken igår...

Den svenska integrationspolitiken  är  en  sentida konstruktion,  1975 etablerades
vad som kom att  kallas invandrarpolitiken (SOU 1996:55, s 28). Det var först
efter andra världskriget som invandringen till  Sverige blev en egentlig  politisk
angelägenhet.  De  som flytt  krigets  fasor  eller  av  andra  anledningar  hamnat  i
landet  fick  förlita  sig  till  släktingar,  frivilligorganisationer  eller  sina  egna
förmågor  att  klara  sig  (Ibid.,  s  25).  De  första  (informella)  politiska  målen
skapades  och skolan  fick  en  stor  roll  i  assimileringen  av  barn  som inte  hade
svenskan som modersmål. För de som förvärvade svenskt medborgarskap tillkom
rättigheter likt rösträtt och förvärv av fast egendom. Även de som inte förvärvade
medborgarskap  men  varit  bosatta  i  landet  under  en  längre  tid  fick  ta  del  av
välfärdssystemet men sociala och civila rättigheter för denna grupp var inget som
diskuterades   politiskt  (Ibid.,  s  26).  Integrationen  var  lidande  på  grund av  de
bristande möjligheterna för invandrare och flyktingar att lära sig språket och om
den svenska kulturen då undervisning inte tillgodosågs av staten. Det var först på
1960-talet  den  politiska  opinionen  svängde  från  assimileringsidealet  och  1965
genomfördes de första åtgärderna för att underlätta anpassningen till det svenska
samhället med bland annat språkundervisning (Ibid., s 26-27). Ordet assimilering
byts  mot  anpassning  i  det  politiska  rummet  (Beckman  2011,  s  38)  och  den
politiska ambitionen är nu ett samhälle präglat av jämlikhet mellan invandrare och
befolkning  i  övrigt.  I  och  med  de  förändringar  som  skedde  till  följd  av
invandrarutredningen  1974  får  Sverige  nu  en  officiell  invandringspolitik
(dåvarande namn för integrationspolitiken) som kan ses direkt och indirekt riktad
mot de som invandrar. Sedan 1975 är det också så att jämlikhet är ett av tre ledord
för vad som ska komma att  bli  den svenska integrationspolitiken (Ibid.,  s  49).
Språklig  undervisning,  förändringar  i  arbetsmarknadspolitiken,  rösträtt  i
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kommunala val och ett erkännande för främjandet av bevarandet och möjligheten
till utveckling av kulturella identiteter föreslogs i den rapport som kom att ligga
grund för propositionen från 1997/98 (SOU 1996:55, s 28). Detta är den senaste
stora reformen av integrationspolitiken som genomförts. Det är först med denna
politiken kommer att kallas integrationspolitik, invandrarpolitiken ska nu vara ett
minne blott och de assimileringsideal som hitintills präglat politiken ska med nya
politiska mål och medel suddas ut (Prop 1997/98:16). Sedan 2008 är det fastlagda
målet för integrationspolitiken ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (SOU 2013:29 s 151).

4.2 … och idag

Är  det  då  så  att  1900-talets  assimilationsideal  inte  gör  sig  sedda  i  dagens
integrationspolitik? Följande stycken kommer med hjälp av metodavsnittets  tre
dimensioner undersöka detta. 

Gällande de hårda värden som redogjordes för i metodavsnittet är det tydligt
att  arbetsmarknadsåtgärder  är  den  nuvarande  politikens  kärna  gällande
integrationsfrågan. I uppsatsens inledning nämndes att integrationsministern och
dennes stab är inackorderad under arbetsmarknadsdepartementet, detta sedan juli
2007 (NE 2). Beslutet att avveckla det tidigare integrationsverket togs i och med
budgetpropositionen för 2007 och motiverades med att arbetet på detta vis kunde
ske mer kraftfullt och  effektivt (Prop 2006/2007:1 AU13 s 36). En ny utredning
tog vid för att undersöka vilka frågor andra myndigheter skulle ta över. I denna
beslutades  det  att  Migrationsverket  skulle  komma  ta  över  frågor  gällande
kapacitet och beredskap gällande mottagandet av flyktingar och dess bosättning
och eventuella utbetalningar. Länsstyrelsen fick ansvar gällande mottagandet på
kommunal  nivå,  SCB övertog arbetet  med att  framställa  och behandla statistik
gällande integrationspolitiska frågor och Ungdomsstyrelsen övertog arbetet med
olika frivilligorganisationer (Riksrevisionen 1).

4.2.1 Integrationens hårda värden

För att återknyta till den tydliga rollen arbetsmarknadsåtgärder har i den svenska
politiken går det att  läsa på arbetsmarknadsdepartementets  webbplats angående
dess ansvarsområden att:
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Integrationspolitiken  omfattar  frågor  om  allas  lika  rättigheter,

skyldigheter  och möjligheter  oavsett  etnisk  och kulturell  bakgrund.
Den  omfattar  också  nyanlända  invandrares  etablering  på
arbetsmarknaden  och  i  samhället,  ersättning  till  kommunerna  för
flyktingmottagande,  urban  utveckling  och  svenskt  medborgarskap
(Arbetsmarknadsdepartementet 1).

Etablering i arbetsmarknaden för nyanlända anses vara så viktigt att det nämns
före exempelvis medborgarskapet. Nuvarande integrationsminister Erik Ullenhag
menar att etableringen på arbetsmarknaden som egenföretagare eller lönearbetare
tillsammans med respekten för de svenska lagarna och önskan att vara del av den
gemensamma framtiden är grunden för det nya ”vi-et” som måste skapas då 15
procent  av  de  som bor  i  Sverige  är  födda  i  andra  länder  (Erik  Ullenhag  2).
Skapandet  av  ett  vi  samt  den  gemensamma  strävan  är  vad  som  motiverar
arbetsmarknadsåtgärdernas  roll  i  integrationsprocessen.  Här  aktualiseras  flera
punkter som lyftes i det teoretiska avsnittet. Först och främst identitetsskapandet,
den sociala aspekten av integrationen samt idén om delaktighet. Frågan är bara
om det nya tänkta ”vi-et” byggs på en jämlikhetsprincip eller en princip om likhet.
Ska  mångfalden  vara  en  grund  för  samhällsgemenskapen,  och  därmed  en
omformning  av  de  olika  identiteterna  eller  ska  mångfalden  ses  som  ett
förhållningssätt för den gemensamma identiteten där identiteten snarare bör ses
som  flera  identiteter.  Å  andra  sidan  poängteras  vikten  av  deltagande,  den
fungerande  gemenskapen  är  den  gemensamma  framtiden.  Därför  kan  vi  se
arbetsmarknadsåtgärder vilka fungerar som en inkubator för att minska det sociala
avståndet i samhället som önskvärda. I propositionen från 1997/98 poängteras just
ovanstående,  arbetsmarknadsåtgärder  som  minskar  utanförskapet  och  med  det
sänker barriärerna för tillträde till densamma ses som vitala gällande välfärden.
När människor hamnar utanför på grund av ren diskriminering gällande etnicitet
eller  religiös  tillhörighet,  eller  andra  anledningar  likt  språkförbistring  eller
bristande  kunskaper  om  akademiska  meriter  riskerar  ekonomiska  och  sociala
klyftor att öka i samhället (Prop 1997/98:16 kap 7). Att det föreligger skillnader i
andelen  sysselsatta  och  arbetslösa  mellan  inrikes  och  utrikes  födda  lyfts  i
regeringskansliets framtidsrapport från 2013, personer som inte är födda i Sverige
är i större grad utan sysselsättning,  och detta problematiseras.  Deltagandet och
framförallt förutsättningarna för deltagandet är ojämnt fördelat och måste åtgärdas
enligt  ledarna för regeringspartierna som representerar  artikeln (DS 2013:16, s
150-152).  I  2014  års  budget  aviserar  regeringen  två  viktiga  förändringar,  det
första är ett ökat fokus gällande riktat arbete för ökad etablering av utsatta grupper
för att minska utanförskapet (Prop 2013/14:1 AU 13, s 28). Målet är en ökning av
förutsättningarna  till  arbete  för  de  som  kan  tänkas  vara  marginaliserade  på
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arbetsmarknaden  och  detta  kan  anses  rimligt  med  utgångspunkt  i  uppsatsens
teoretiska ansats angående lika deltagande. Vidare aviseras också ett krav på att
acceptera lämpligt arbete för nyanlända som har en så kallad etableringsplan6 för
att  säkerställa  aktivt  arbetssökande  (Ibid.,  s  28-29).  Frågan  är  om  detta  krav
överensstämmer  med  principerna  gällande  likabehandling.  Något  som  inte
framgår  i  budgeten  är  ifall  samma  krav  ställs  på  icke-nyanlända  angående
anställning. De flesta arbetslöshetskassor bötfäller individer om ett lämpligt arbete
avböjs med utebliven ersättning under en kortare tidsperiod (se Ams 2, Unionen,
Aea).

När  den  gällande  propositionen  skrevs  för  ungefär  17  år  sedan  lyftes
problematiken med den segregerade boendestrukturen i landet. Sedan 80-talet har
den enligt  propositionen fått  en mer  etnisk  prägel  men inte  en tillräckligt  stor
sådan för att anses vara invandringsrelaterad. Problematiken ska snarare ses som
en  följd  av  ekonomiska  förändringar  i  samhället  under  samma  period.  Dessa
områden  karakteriseras  av  högre  arbetslöshet  och  lägre  inkomstnivåer  och  till
följd av detta högre ohälsotal (Prop 97/98:16, s 69). Åtgärder för att stävja denna
rumsliga åtskillnad anses främst kunna bekämpas på kommunal nivå med ökade
möjligheter  till  kommunikationer  och  mötesplatser  för  invånarna  (Ibid.,  s  70).
Propositionen  poängterar  dock  att  arbetet  kring  segregation  bör  ses  ur  ett
nationellt  intresse  och  arbete  med  uppföljning,  utvärdering  och
erfarenhetsspridning om lyckade och misslyckade åtgärder bör skötas på en högre
nivå  än  den  kommunala.  Detta  för  att  underlätta  samordnandet  av  politiken.
Vidare anslås statlig medfinansiering för skapandet av gemensamma mötesplatser
för  bostadsområdenas  invånare  (Ibid.,  s  70-71).  Enligt  Kamali  har  dessa
ambitioner  underminerats  under  de  senaste  åren  till  följd  av  reformer  som
missgynnat  offentliga  välfärdsinstitutioner  till  förmån  för  en  mer
marknadsinriktad  välfärd  där  ekonomi  fått  gå  före  individ  (2006,  s  11).  I
framtidsrapporten  som  publicerades  2013  lyfts  samma  problematik.
Boendesegregationen är fortfarande påtaglig och inget direkt förslag ges för hur
situationen  kan  åtgärdas.  Problemet  utvecklas  också  gällande  hur  rumslig
åtskillnad ökar segregationen inom skolväsendet, hela vägen upp till  gymnasial
nivå (DS 2013:16, s 162).

I  Budgetpropositionen  för  2014  föreslås  ett  ökat  arbete  med  den  av
länsstyrelsen skötta webbplatsen www.informationsverige.se vilken fungerar som
generell  informationskanal  för  bostadssökande  och  information  om
civilsamhällets organisationer vilka arbetar med nyanlända (Prop 2013/14:1 AU
13, s 29-30). Länsstyrelserna hjälper dessutom Arbetsförmedlingen –  tillsammans
med Migrationsverket –  i dess arbete med att bosätta nyanlända. Anvisningen till

6Etableringsplan är ett dokument som utarbetas mellan individen och arbetsförmedlingen gällande åtaganden och
ersättning under en maximalt 24 månaders period (Ams 1).
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kommun  ska  ske  med  avseende  på  möjlighet  till  arbete  och  effektiv  social
etablering på eller i gällande ort,  personer har också möjligheten att finna eget
boende,  detta  förutsätter  dock någon  form av etablerat  kontaktnät  (Engvall  &
Karlbom 2012). Eftersom de flesta arbetena finns i de svenska storstadsområdena,
att inte alla kommuner i samma utsträckning tar emot nyanlända samt etablerade
hyresbostadsområden – vilka bidrar till  en större potential när tidiga kontaktnät
ska etableras – gör att politiken möjligtvis har målat in sig i ett  hörn gällande
boendesegregationen.  I  arbetet  med  att  öka  förutsättningen  till  arbete  och
kontaktnät kan följden ha kommit att bli ett status quo för boendeintegrationen.

Propositionen visar en medvetenhet om att alla människor inte bär på samma
förutsättningar när det kommer till utbildning. Det poängteras att det är viktigt att
ta  vara  på  den  kompetens  människor  bär  med  sig  samt  att  ge  de  som  har
begränsad utbildning de förutsättningar som krävs (Prop 1997/98 kap 8 s 55). Det
är därför viktigt att erbjuda en undervisning som är anpassad efter de behov som
finns  hos  samhällets  individer  och  grupper.  Skolan  har  dessutom en  speciellt
viktig  roll  för  familjer,  ungdomar  och  barn  som mötesplats.  Skolväsendet  bär
därför en tung post när det kommer till arbete mot diskriminering och fördomar.
Detta arbete försvåras dock på grund av boendesegregationen och de två frågorna
kan därför ses gå i hand gällande den lyckade integrationens framtid, vilket också
berörs  i  propositionen  (Ibid.,  s  63-64).  Enligt  skolverkets  webbplats  har
asylsökande barn samma rätt till utbildning som folkbokförda barn (Skolverket 1).
Flertalet skolor har särskilda förberedelseklasser för nyanlända barn, trots att det
inte  föreligger  några  nationella  riktlinjer.  Istället  anslog  nyligen
utbildningsminister  Jan  Björklund  att  särskilda  kartläggningsmaterial  för  hur
undervisning av ungdomar och barn som innefattas av skolplikten fungerar och
utformas,  samt  uppföljning  för  lärare  och  annan  personal  som  arbetar  med
aktuella  grupper  (I:5  2013).  Att  barn  och  ungdomar  ska  erbjudas  samma
utbildningsmöjligheter oavsett situation och bakgrund är en självklar förutsättning
för allas lika deltagande och skolan fyller dessutom en fundamental roll gällande
människors förståelse för varandra som jämlikar. Problemen som uppstår till följd
av segregationen är svårlösta, men skolans roll som naturlig mötesplats är inte att
underskatta när det kommer till etablerandet av ett socialt kontaktnät.

För  vuxna  människor  fyller  den  så  kallade  svenska  för  invandrare-
undervisningen  (SFI)  en  viktig  roll.  SFI  återkommer  i  senare  stycke  kallat
fundament för samvaron.  Barn och ungdomar som innefattas av skolplikten får
denna utbildning i skolan och det är främst de som inte innefattas av densamma
som är aktuella för särskilt riktade åtgärder.
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”Etablering,  arbetsmarknad, skola och boende –  där  bör  fokus

ligga i  diskussionen om integration.  Mer spektakulärt  än så är det
inte.  Men lyckas  vi  med  det,  så  får  vi  fram  svaret  på  Sveriges
viktigaste fråga.”(DS 2013:16, s 172).

Citatet  ovan avslutar  stycket  Migrationen  och  integrationens  utmaningar  i
regeringens framtidsrapport från 2013. Ett tydligt tecken på var regeringen anser
sig finna svaret på integrationsfrågan.

Gällande  hälsa  är  det  landstingens  ansvarsområde  att  erbjuda  nyanlända
sjukvård och i vilken omfattning densamma erbjuds. Barn upp till och med 18 år
som inte har uppehållstillstånd erbjuds å andra sidan samma vårdmöjligheter som
folkbokförda (Migrationsverket 1). I rapporten  Utan hälsa ingen etablering från
2011 uppmanas myndigheter att tillgodose alla den information som behövs för
att  kunna  leva  hälsosamt.  Det  är  viktigt  för  myndigheter  att  ge  alla  samma
förutsättningar att kunna ta del av vård och omsorg (Utan hälsa ingen etablering
2011).  I  propositionen från 1997/98 läggs det största ansvaret för att  detta ska
fungera på kommunal nivå (Prop 1997/98:16 s 70). Det ligger också på kommunal
nivå att ta initiativ till rehabiliteringsåtgärder gällande psykisk eller fysisk ohälsa
som uppstått för de som av olika anledningar är i behov av detta efter de anlänt till
Sverige (Ibid., s 87-88). Hälsa är en komplex fråga, för mycket av särskilt riktade
åtgärder kan komma att bli stigmatiserande för vissa grupper i samhället medan en
som saknar riktade åtgärder inte ger samma förutsättningar för alla som vill ta del
av  den.  Vikten  av  kommunikation  mellan  myndigheter,  grupper  och individer
måste ses som central om detta ska möjliggöras vilket för oss in på nästa avsnitt i
analysen.

4.2.2 Möjliggörs ett socialt kontaktnät?

En  förutsättning  för  att  en  individ  ska  kunna  tillägna  sig  och
respektera ett främmande kulturarv är således att hon har insikt i sitt
eget. Kulturen har alltså en stor betydelse för individens förståelse av
sig själv och andra (Prop. 1997/98:16 s 66).

Propositionen aktualiserar i detta citatet två av de tre punkterna som behandlades i
metodavsnittet gällande sociala kontaktnät. Sociala band inom gruppen genom en
förståelse gällande sitt  eget,  men också hur denna trygghet går i  hand med att
etablera kontaktnät mellan grupper och individer. Det är viktigt att poängtera att
kulturarv inte är detsamma som egenskaper vilka tillskrivs individen på grund av

25



Lunds universitet STVK02
Statsvetenskapliga institutionen HT13

Handledare: Ted Svensson
dennes kulturella arv. Här talas det alltså inte om logiska klassbegrepp, vi tilldelar
inte  alla  som tillhör  grupp  a egenskap  x,  y,  z för  att  den  tillhör  grupp  a (se
Eriksson  1989,  s  180-181).  Däremot  förutsätts  att  människor  bär  på  olika
erfarenheter och bristen av kommunikation mellan grupper kan komma leda till
förutfattade  meningar  vilka  leder  oss  till  diskriminering  och  fördomsfulla
antaganden. Till följd av tidigare EU-direktiv7 lyfter proposition 2001/02:72 fokus
för svensk lagstiftning gällande arbetet mot diskriminering med avseende på bland
annat  etnicitet  givet  en  princip  om  likabehandling  (2001/02:72,  s  17).  På
regeringskansliets webbplats för diskrimineringsfrågor betonas vikten av ett aktivt
arbetet  mot  diskriminering  och  liknande  former  av  intolerans
(Diskrimineringsfrågor  1).   Arbetsmarknadsdepartementet  gav  dessutom  2012
direktiv  för  sammanställandet  av en  rapport  vid  namn  Aktiva  åtgärder  för  att
förebygga  diskriminering  och  främja  lika  rättigheter  och  möjligheter  (Dir
2012:80)  vilken  kommer  att  publiceras  i  februari  2014  (Dir  2013:86).  En
medvetenhet om problematiken finns således på nationell nivå och en ambition att
stävja densamma. 

För att möjliggöra sociala kontaktnät inom grupper erbjuder skolan i dagsläget
modersmålsundervisning  för  de  barn  som  innefattas  av  skolplikten  (Prop
1997/98:16).  Sedan  1996  finns  också  en  möjlighet  att  ta  del  av  allmänna
arvsfonden. Genom detta kan ungdomsorganisationer och liknande civilinitiativ
tilldelas  medel  för  gemensamma  verksamheter  där  människor  kan  mötas  och
upplysas om egen och andras samhälleliga eller kulturella bakgrund (Ibid., s 67). I
den senaste budgetpropositionen tilldelas också organisationer bildade på etnisk
grund  fortsatt  bidrag  för  att ”stärka  organisationernas  egna  initiativ  och
verksamheter kring kultur, språk och identitet samt delaktighet i samhället (Prop
2013/14:1 AU 13 s 26).

I  stycke  4.2.1  märktes  förhoppningsvis  att  de  flesta  av  de  förslag  och
ambitioner som målas upp av lagförslag och rapporter kring integrationens mer
hårda värden oftast bygger kring eller ur en idé om samhällelig kommunikation
mellan  grupper  och  individer.  Arbetsmarknadsåtgärder,  skolpolitiken  och
åtgärder rörande boendeintegrationen betonar näst intill uteslutande fördelarna av
en samvaro präglad av möjlighet till sociala kontaktnät. De problem som uppstår
och uppstått kopplas oftast samman med segregation inom skola och boende samt
utanförskap  på  arbetsmarknaden.  Det  är  dock  viktigt  att  mötet  inte  ska  vara
tvingat, rollen som frivilligorganisationer och civilsamhällets organisationsliv har
som  viktiga  inkubatorer  för  möten  och  socialt  nätverkande  redogörs  för  i
propositionen  från  1997/98,  dessutom  poängteras  vikten  av  att  ha  tillgänglig
information för personers när de söker kontakt  med myndigheter  och liknande
institutioner  däribland  sjukvård  (Prop  1997/98:16,  s  25).   Detta  arbete  anser

7Tampere 1999
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regeringen  viktigt  att  ta  tillvara  på  även  i  fortsättningen  enligt  den  senaste
budgetpropositionen (Prop 2013/2013:1 AU 13 s 27).

De  dokument  jag  tillgodogjort  mig  angående  integrationspolitikens
utformning och uttalanden kring densamma visar på en förståelse för det sociala
nätverkandes roll och det sociala kapital som kan komma byggas ur detsamma,
även om det inte alltid är den term som används. En politik som möjliggör möten
mellan grupper och individer möjliggör också ökad förståelse inom samhället och
med den ökad tillit till medmänniskor. Tilliten och mötet är ingen garant för att
människor  ska  behandla  varandra  som  jämlikar  men  det  är  absolut  en  viktig
förutsättning detsamma. 

4.2.3 Ett politiskt fundament för samvaron

Angående  politisk  representation  återfinns  ett  seglivat  problem.  På  nationell,
regional samt lokal nivå är personer med utländsk bakgrund underrepresenterade.
Detta problem lyfts först i propositionen från 1997/98 (s 31), sedan av Magnus
Dahlstedt i arbetet ”En av 1,8 miljoner”: Röster ur ett monokulturellt partiliv  från
2004,  samt  i  framtidsrapporten  från  2013.  Där  poängteras  att  ett  brett,
meningsfullt  och  jämlikt  politiskt  deltagandet  återfinns  bland  de  viktigaste
normerna för den fungerande demokratin,  tillsammans med demokratins kärna:
den politiska jämlikheten (DS 2013:16, s 174), det senare  stärkt av den svenska
regeringsformen vilken betonar principen av allas jämlika värde (RF kap 1 §2).
Detta  rimmar  väl  med  integrationsbegreppets  innebörd.  Vidare  poängteras  i
framtidsrapporten vikten av representativiteten inom politiken, att individer och
gruppers  åsikter  ska  förmedlas  via  en  kanal  som är  vald  av  och  för  samma
individer och grupper (DS 2013:16, s 174-175). För att få delta i val på nationell
nivå krävs svenskt medborgarskap dock inte på kommunal nivå. Innan 1998 var
valdeltagandet för de som inte har medborgarskap signifikant lägre på kommunal
nivå (Prop 1997/98:16 s 31). Trots då föreslagna anslag för att öka informationen
inför  politiska  val  för  utsatta  grupper  var  valdeltagandet  år  2010  fortfarande
avsevärt lägre för grupper med utländskt medborgarskap (SCB 1). Vad som kan
verka  mer  problematiskt  är  att  människor  som  nyligen  tilldelats  svenskt
medborgarskap eller haft medborgarskapet under längre period röstar i signifikant
lägre  utsträckning  i  nationella  val  (SCB  2).  Trots  rekommendationer  att  öka
informationen i samhället för alla grupper gällande valdeltagande och vikten av
att nyttja sin demokratiska rätt verkar det som att mer arbete krävs på området i
fortsättningen. Det är värt att tillägga att i en tredje rapport från valet 2010 går det
att utläsa att endast personer som tilldelats medborgarskap för över 30 år sedan
röstar i samma utsträckning som de som alltid varit svenska medborgare (SCB 3,
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SCB 2), ett tecken på att det politiska rummet inte är lika öppet för alla. Arbetet
för  att  öka  det  politiska  deltagandet  kan  därför  ses  som  vitalt  för
integrationspolitiken framtid. I rapporten Det svenska medborgarskapet från 2013
framhålls det att medborgarskapet i sig i flera rapporter setts som en faktor vilken
ökar  politiskt  deltagande  formellt,  som  icke-institutionaliserat  där  exempelvis
demonstrationer och skriva under upprop nämns (SOU 2013:29, s 154). 

Gällande språkundervisning för de som inte innefattas av skolplikten är SFI en
av  samhällets  viktigaste  instanser  för  möjligheten  till  kommunikation  mellan
grupper  och  mot  myndigheter.  Det  ligger  på  kommunal  nivå  att  tillgodose
nyanlända och behövande denna utbildningsmöjlighet i det svenska språket och
samhällsupplysning (Prop 1997/98:16 s 56).  I  den senaste budgetpropositionen
slopades den så kallade SFI-bonusen, en prestationsbaserad stimulansersättning
för  de  som snabbt  lärde  sig  språket.  Avskaffandet  motiverades  dock  med  att
effekten av bonusen inte gett signifikanta resultat snarare än idén om att en sådan
politik knappast kan ses som en politik vilken bygger på en princip om att ge alla
samma förutsättningar (Prop 2013/14:1 AU 13, s 30). I ovan nämnda rapport Det
svenska  medborgarskapet  framkommer  ett  i  relation  till  detta  någorlunda
kontroversiellt  förslag.  Först  bör  nämnas  att  för  att  få  tillgång  till  svenskt
medborgarskap krävs att  individen under en viss tid befunnit  sig i landet samt
förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt (SOU 2013:29, s 155).  I rapporten
föreslås  att  personer  som  snabbt  lär  sig  språket  snabbare  ska  tilldelas
medborgarskap. Termen naturalisering används och motiveras med att en individ
som under en tid bott i ett samhälle och lärt sig språket snabbare kommer uppleva
högre samhörighet med övrig befolkning (Ibid., s 188). Förslaget speglar inte idén
om lika förutsättningar för deltagande och språket som används, utan att ge sig in
i en allt  för diskursiv analys,  uppvisar assimilatoriska tendenser när diskussion
utformas som en enkelriktad  individen i  relation till  gruppen-tes. Integrationen
som relationella process förbises för en mer anpassningmotiverad politik. 

2013 föreslogs det från stab Ullenhag att medborgarskapscermonier ska hållas
från  och med  januari  2015.  Syftet  är  ”att  främja  känslan av  tillhörighet  och
uppvärdera  betydelsen  av  medborgarskapet”  (Pressmeddelande  1).  En  god
ambition, men frågan är för vem medborgarskapet görs viktigt. För samtliga eller
vissa?  Ambitionen  behöver  en  tydligare  motivering  för  att  inte  klassas  som
anpassningsmotiverat.
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4.2.4 Analytisk återblick

Sammanfattningsvis  har  analysen  visat  att  den  svenska  integrationspolitikens
utformning rörande integrationens hårda värden i  stora drag stämmer  överens
med  uppsatsens  teoretiska  definitioner.  Angående  boendesegregations
problematik uppvisas en medvetenhet från de styrandes sida angående densamma
men politikens utformning pekar mot ett fortsatt status quo. Politiken aktualiserar
vidare  vikten  av  sociala  kontaktnät och  deras  roll  i  skapandet  av  en  icke-
diskriminerande  samvaro  och här  uppdagar  analysen  inga  större  problem med
dess utformning. Vad som kan verka oroväckande för framtiden är några av de
förslag som behandlades gällande  politikens fundament  vilka pekar mot en mer
anpassningsmotiverad  politik  för  nyanlända.  Sådana  ambitioner  stämmer  inte
överens  med  den  två-riktade  process  ur  vilken  integration  konceptualiserats  i
denna uppsats  och kan därför  inte  anses  önskvärd.  Däremot  poängteras  att  en
ökning av det politiska deltagandet för människor som blivit svenska medborgare
är vitalt för säkerställandet av den politiska jämlikheten.
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5 Avslutande reflektion

Uppsatsen  har  aktualiserat  tre  grundprinciper  ur  vilka  integration  bör  förstås:
jämlikhetsprincipen,  principen  om  lika  deltagande samt  viljan  att  stävja
segregation. På rak arm erbjuder uppsatsen inget tydligt svar på frågan om ifall
den svenska integrationspolitiken på ett tillfredsställande vis uppfyller de kriterier
vilka redogjordes för i teoriavsnittet. Integrationspolitikens utformning stämmer i
grova  drag  överens  med  begreppets  konceptualiserade  innebörd.  Politiken  är  i
mångt  och  mycket  önskvärt  utformad  gällande  dess  hårda  värden  och  sociala
aspekter.  Vad som verkar oroväckande är några av de förslag som rör de mer
fundamentala delarna för samvaron vilka varnar om en mer anpassningsmotiverad
politik. Sammanfattningsvis anser dock uppsatsen att  det  inte går att påvisa en
tydlig politisk förvirring gällande begreppet integration.

Dessa slutsatser betyder inte att politiken kan ses som problemfri. Studier av
integrationspolitikens  implementering  eller  hur  grupper  och individer  upplever
integrationspolitiska  åtgärder  välkomnas  för  att  generera  fler  svar  angående
politikens styrkor och tillkortakommanden. En medvetenhet föreligger dessutom
författaren att alla svar som getts är bundna av dennes förförståelse – en produkt
av sin omgivning – samt de aspekter av integration arbetet aktualiserat.  

En  följetong  har  varit  svårigheten  med  en  metodologisk  avgränsning  av
huruvida integration bör ses som en holistisk eller individualistiskt process. Svaret
blir  något vagt att  det bör ses som båda delarna.  Ska vi förstå grupprelationer
måste vi förstå att dessa utgörs av individer likt individer bör förstås ur ett större
sammanhang, förslagsvis en grupp. Integration är en holistisk relationell process
vilken  aktualiserar  både  individer  och  grupper  enligt  uppsatsens  teoretiska
konstruktion av begreppet. Detta betyder att en avgränsning till antingen det ena
eller  andra  knappast  kan  motiveras,  ett  resonemang  som  står  sig  väl  med
uppsatsens kunskapsteoretiska ansats. 

Kamali menar att integrationspolitikens största problem är att den genom sin
existens skapar  den andre (2006, s 18). När politiken betonar ting likt kulturella
olikheter  cementeras  bilden  av  kulturellt  betingade  egenskaper  (Ibid.,  12-13).
Uppsatsen påvisar vikten av att skilja på egenskaper och erfarenheter. En politik
som möjliggör men inte framtvingar sociala interaktioner och stävjar utanförskap
bidrar till ökad förståelse mellan samhällets invånare och är därför motiverad så
länge  den bidrar  till  detsamma.  Integration  ska  ses  som en helhetsprocess  för
samhället  vilken bygger  på en  demokratisk  värdegrund för  alla  dess  invånare,
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oavsett  bakgrund.  Integration  är  och  förblir  följaktligen  en  av  de  viktigaste
aspekterna för realiseringen av den grundlagsstiftade demokratiska jämlikheten.
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