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Abstract

Author: Erika Ekholm
Title: (Un)motivated Immigration policy
Tutor: Lena Agevall

An effective Integration policy is important in Sweden while our government has decided and 
committed to be a country where everybody will be given the same opportunities. There is a 
greater awareness in today’s society of integration policy goals such as equal rights, 
responsibilities and opportunities for all. In a number of areas, however, the disparities 
between immigrants and Swedish-born citizens are still too large.

The Swedish Riksdag decided on integration policy in 1997. The main task for this thesis will 
be to examine the motive behind the Government's decision to revoke immigrations policy 
and introduce integration policy. This task will be completed with two questions at issue;

 Which were the obvious pronounced and underlying, extern- and intern sectorial 
motives and which immigrant policies could be identified during the three periods; 1, 
2 and 3?

 In what way have the extern- and intern sectorial motives, that 
where expressed in 1997, affected the douting in 2006 years 
integrationspolicy? 

The questions will be examined by using Lindbloms  muddling through theory and 
Dahlströms “eigth faces of immigration politics” and for identifying motives a model inspired 
by Hadenius will be used.

The empirical material has brought forward that the decision to introduce integrationpolicy
was based on the central motive that earlier immigration policy produced assimilationpolitics.
Which futher on caused the “perverse effect” – segregationpolitics. 

The adjustments have been clarifying of words sooner than improvement of concrete
measures. The Swedish government has applied seven different immigrationpolitics during 
the periods 1, 2 and 3. Becides Dahlströms “eight faces of immigration politics” two more 
have been identified; “demanding politics and condition politics”. Seven of the ten different 
types have been noticed; assimilation-, segregation-, diversity-, demanding, condition-, 
residual-, universial politics. 

The motives that where observed during period 2 didn´t improve the conditions for the 
immigrant which were discriminated in society especially on the labourmarket. The motives 
from period 2 have therefore affected the motives for period 3. The recently appointed 
government  will during it´s runningperiod try to leave the muddling through theory by the 
motives in creating  conditions for a “self earned living” and participation. By doing this the  
esscense of diversity and integration policy will hopefully be reached. 

Keywords: Immigration politics, Integration politics, Muddling through theory, The 
immigrations policy model of motives.  
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Kapitel Ett

Inledning

” - Samhället har blundat för det länge. Och i integrationsdebatten har vi sökt förklaringarna 

till bristande integration hos individerna: "de pratar inte tillräckligt bra svenska", "de har inte 

validerat sin utbildning tillräckligt" eller "de vet inte hur man söker jobb". I stället borde vi 

vända blicken och säga: Har vi, majoritetssamhället, byggt upp strukturer som tränger bort 

och tränger undan?” 1

1.1  En början

Ovan uppställda citat avslutas med en fråga som söker svar. För att kunna besvara frågan

måste utredningar göras för att kunna klargöra vad problemet bottnar i. 

Ifrågasättande likt detta är inte ovanligt förekommande. Mer än ofta har Sveriges befolkning

fått ta del av påståenden och uttalanden gällande integrationens misslyckande. Det är sällan 

ämnesområdet frambringat positiva aspekter som skulle tyda på ett framgångsrikt 

integrationsarbete med en välfungerande politik. 

Kritiken har varit flerfaldig och har kommit från olika aktörer; den enskilde individen, från 

personer aktiva och verksamma inom olika aktuella organisationer och institutioner. Men hur 

kommer det sig att integrationspolitiken utsatts för denna omfattande och ständigt 

återkommande kritik? Skulle inte integration vara den optimala lösningen för att skapa en 

samhällsgemenskap oavsett etnicitet, kön, klass eller ålder?

Statistik, politiska röster, media har med jämna mellanrum tagit fram faktorer som pekar på 

att integrationen befinner sig i en om inte försämrad situation så en ”står-och-stampar-på-

samma -ställe” position. Detta har bedömts utifrån aspekter såsom att personer med 

invandrarbakgrund står utanför samhället. De är inte med och deltar i den omgivning som de 

befinner sig i vilket är viktigt för att kunna göra sina behov och intressen gällande. Vilket i sin 

tur är viktigt för det demokratiska systemet. 
                                                          
1 Dagens nyheter, Mona Sahlin; 2004.05.31
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Ett system som inte lyckas integrera sina medlemmar och på något sätt fortfarande legitimerar 

sig självt genom att, på ett motsägelsefullt vis, hänvisa till att den offentliga makten utgår från 

folket, riskerar att mista trovärdighet.2 Det skulle innebära att det demokratiska systemet 

skulle ställas inför utmaningen att personer som inte känner att de inkluderas i samhället 

väljer att ingå i andra grupptillhörigheter vilket kan leda till fragmentering. 

Därav är det betydelsefullt att politiskt deltagande, rätten till bostad, vård, arbete och 

utbildning inte riskerar att bli ”lyxvaror” som människor inte tillåts att ta del på grund av att 

en viss etablerad samhällsstruktur inte vänder sig till personer med invandrarbakgrund.3 Ett 

bra redskap för att motverka en sådan utveckling har utifrån statens ställningstagande ansetts 

vara en genomarbetad och fungerande integrationspolitik.4 För att kunna komma underfund 

med hur en funktionell integrationspolitik skulle utföras måste man i samband med 

utformandet blicka tillbaka och analysera de motiv som fanns då tidigare beslut att införa 

integrationspolitiken gjordes gällande. Det är ur detta perspektiv som problemformuleringen 

växer fram i kommande avsnitt. 

1.2 Fortsättningen följer – problemformuleringen får växtkraft

Av dem som definieras som folket måste alla ha samma möjlighet till inflytande. Ingen del av 

folket får vara systematiskt uteslutna från samhällslivet.5

Ett tidigt försök att inkludera samtliga samhällsindivider kan anses uppkom i mitten av 1960-

talet då de första åtgärderna initierades för att underlätta invandrares anpassning till Sverige. I 

samband med att Riksdagen år 1968 fattade beslutet om att reglera invandringen fastslogs att; 

”invandrare skall ha möjlighet att leva på samma standardnivå som den inhemska 

befolkningen”.6

Detta mål vilket innefattar jämlikhet skulle i huvudsak förverkligas genom generell 

välfärdspolitik. Att medverka till att de som hade invandrat lärde sig svenska och fick 

information om det Svenska samhället borde i princip vara det enda undantaget från den 

generella politiken. Vad gällde ”kulturella traditioner och språk” ansågs att kontakten med det 

                                                          
2 Dahlström, 1999:8-9
3 Dagens nyheter, Mona Sahlin; 2004.05.31
4 Proposition 1997/98:16; sidan 19  
5 Proposition 1997/98:16, sidan 30
6 http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf; sidan 10-19
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egna modersmålet var viktig, men att staten inte hade möjlighet att ha särskilda arrangemang 

för vissa grupper.7

Den allmänt utbredda uppfattningen kring mitten av 1960-talet var att det var bäst om de som 

invandrade, och inte tänkte återvända till hemlandet, assimilerades så snart som möjligt.

Assimilationstanken började emellertid ifrågasättas och strax efter beslutet om 

utlänningspolitiken 1968 tillsattes en utredning. Den så benämnda Invandrarutredningen fick 

till uppgift att kartlägga invandrares och minoriteters situation samt att föreslå 

samhällsåtgärder för att underlätta deras möjligheter att anpassa sig till livet i Sverige.8

De framarbetade åtgärderna uttrycktes i riktlinjer för en svensk invandrarpolitik och de tre 

målen var; jämlikhet, valfrihet och samverkan. Invandrares kulturella och språkliga bakgrund 

skulle inte bara erkännas, den skulle även främjas.9

Under den Invandrarpolitiska brytningspunkten 1997 började staten följaktligen observera 

vikten av att stödja och uppmärksamma invandrares behov på ett annat sätt än vad man 

tidigare gjort. Bland annat tilldelades organisationer och verksamheter upprättade av 

invandrare en mer betydelse full roll för närmandet och enandet av samtliga 

samhällsindivider. Dessa instanser ansågs mycket viktiga då de bedömdes verka som en bra 

start till ytterligare delaktighet och inflytande i det svenska samhället.  

Införlivandet av samhällets alla individer var och är fortfarande viktigt för Sverige. Enligt 

Regeringen skall Sverige ”…vara ett land med möjligheter för alla.”10, men då förutsätts 

samtidigt att alla individer ges möjlighet att kunna påverka sina egna liv. De måste kunna 

tillgodogöra sig demokratins samtliga utgångspunkter utan förhindrat deltagande.  

Delaktighet handlar både om deltagande i den formella demokratin och om makt och ansvar i 

vardagslivet. I och med speciellt stöd av invandrarorganisationer och verksamheter ansåg 

Regeringen att man år 1997 tog ett betydelsefullt steg för att öka möjligheterna för samhällets 

individer att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Ingen skulle behöva stå utanför till följd 

                                                          
7http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/79/01/fb2aa315 pdf. ;  sidan 10 
8 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/79/01/fb2aa315 pdf. ;  sidan 10
9 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/79/01/fb2aa315 pdf. ;  sidan 11
10 http://www.regeringen.se/sb/d/2279
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av bristande kunskaper om de demokratiska traditionerna och om hur det svenska samhället 

fungerade.11

1997 kom invandrarpolitiken att gälla och fungera som ett effektivt verktyg för att kontrollera 

den nya befolkningssammansättningen i samhället. Dock uppstod någon oönskad effekt av 

den förda invandrarpolitiken vilket ledde till att politiken återigen blev kritiserad och 

omdebatterad. Vad gick fel? Uppnådde inte den nya invandrarpolitiken dess syfte? Varför 

ville man införa invandrarpolitiken från första början? För att få svar på funderingar likt dessa

kommer det huvudsakliga syftet med uppsatsen att vara att undersöka; 

Utifrån vilka motiv fattades beslutet att frångå  invandrarpolitik och 

införa integrationspolitik?

Detta syfte skall verka som huvudsaklig utgångspunkt för uppsatsen men kommer ges 

ytterligare djup med hjälp av två kompletterande frågeställningar: 

 Vilka uttalade och bakomliggande, inomsektoriella och utomsektoriella, motiv och 

invandrarpolitiska typer kan identifieras under de tre indelningsperioderna; l, 2 och 3?

 På vilket sätt har de inom- och utomsektoriella uttalade motiven som 

fördes 1997 legat till grund för ifrågasättandet av 2006 års

omdebatterade integrationspolitik? 

1.3 Gränser måste dras

Det är på sin plats att i ganska tidigt skede klargöra vad uppsatsens fokus är och vad den 

kommer att behandla. 

I ett första skede kan man tro att det här är en uppsats som kommer att ha fokus på 

invandrarpolitikens ”synliga” baksidor, som i flertal forskningsfall. Vanligt förekommande är 

att forskare väljer att undersöka integrationens negativa konsekvenser inom ett specifikt 

                                                          
11 Proposition 1997/98:16; sidan 29-32 
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samhällsspektra. Diskriminering på arbetsmarknaden, bristande utbildningsnivåer och 

bostadssegregation är några exempel på ämnesområden som är populära att undersöka. 

Intentionen med den här uppsatsen är istället, mot bakgrund av inledningens framförda

resonemang, att undersöka utifrån vilka motiv beslutet fattades om att frångå invandrarpolitik 

och införa integrationspolitik. Mer specifikt är det således motiven bakom beslutet att frångå 

invandrarpolitik som jag i egenskap av forskare valt att undersöka och inte politikens 

inverkan i praktiken eller inom dess flertaliga sakområden.

Tre tidsindelnings perioder har gjorts för att kunna spåra motiv och resonemang innan, 

samtidigt och efter invandrarpolitikens brytningsperiod 1997.

1.4 Tidigare forskning

Forskning inom Integrationspolitikens område är till största delen utarbetad av olika 

myndigheter eller kommittéer med särskild relation till politikområdet. Dock är det mest 

vanligt förekommande att undersökningar behandlar migrationspolitikens andra komponent-

invandringspolitik, det vill säga de som befinner sig i ansökningsstadiet om att få 

uppehållstillstånd. Den typen av forskning är tveklöst välbehövlig och mycket 

intresseväckande men oftast berör den samma problematik nämligen mottagandet av 

flyktingar som allt för ofta utsätts för bristande ärendehandläggningar. Inom 

integrationspolitikens område är en av de mest uppmärksammade ”synliga” konsekvenserna

diskriminering på arbetsmarknaden vilken är ett påtagligt samhällsproblem och leder till 

slöseri med human kapital därav är det förstås angeläget att sådana undersökningar görs för 

att debatten och problemet inte skall glömmas bort. 

Den forskning som varit central inom området är Carl Dahlströms avhandling ”Nästan 

Välkomna” där författaren gör gällande att det funnits en diskrepans mellan statens 

invandrarpolitiska retorik, det vill säga målen, och statens invandrarpolitiska praktik, 

åsyftande medlen. Författaren vill framhålla att invandrarpolitikens mål och medel inte alltid 

sammanfaller utan det som finns på papper sällan sker i verkligheten. Till följd är författaren 

av uppfattningen att invandrarpolitiken inte förändras och väljer att undersöka

invandrarpolitiken i relation till fyra olika hypoteser. 

Den första kallas isärkopplingshypotes och undersöker förutsättningarna för retorik och 

praktik. Om dessa har skiljts åt vid tillkomsten kommer det rent logiskt finnas en skillnad 
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mellan politikens retorik och praktik. Andra hypotesen, stabilitetshypotesen, fastställer att 

utvecklingen av retorik respektive praktik kommer vara stabil om de föreställningar som 

retoriken respektive praktiken byggde på kontinuerligt bekräftas – invandrarpolitiken 

förändras inte. Tredje förutsäger att retoriken förändras för att efterlikna dominerande 

inställning hos den opinion där det är störst chans att kritiken artikuleras. Den skiljer på 

partiopinion, väljaropinion och opinionen i den offentliga diskussionen. Hypotesen behandlar 

således retorikens förändring. Sista benämns praktikens förändringshypotes och förutsäger att 

praktiken förändras för att efterlikna den dominerande inställningen hos de organ där 

praktiken har störst chans att utsättas för kritik.12

Avhandlingens kontenta var att invandrarpolitikens retorik och praktik är löst 

sammankopplade från början. Utvecklingen av retorik och praktik har anpassats till olik slags 

kritik och politiken har väldigt flexibel men har egentligen inte förändrats.13

Denna avhandling har därmed givit ytterligare belägg för att undersöka de motiv som legat till 

grund för att frångå invandrarpolitik till integrationspolitik. Då det kan tänkas att om 

politikområdet inte har förändrats borde de motiv som påverkade beslutet att frångå 

invandrarpolitik vara de samma som de motiv som fanns vid beslutet att införa 

integrationspolitik. 

Övrigt material i benämningen forskning är offentliga utredningar, betänkanden och rapporter 

som ansvariga enheter utfört inom integrationsområdet. Den mest betydelsefulla utredningen 

för integrationspolitiken har varit skrivelsen ”Integrationspolitik för 2000-talet”. I skrivelsen 

lämnar regeringen en redogörelse för hur integrationspolitiken utvecklats sedan år 1997 då 

riksdagen beslutade om mål och inriktning för politikområdet med anledning av propositionen 

Sverige, framtiden och – från invandrarpolitik till integrationspolitik (prop. 1997/98:16).

Regeringen redovisar också sin bedömning av inriktningen på den framtida 

integrationspolitiken. Dessa har därför rent logiskt utgjort en central roll för inläsningsstadiet. 

Det huvudsakliga konstaterandet i skrivelsen ”integrationspolitik för 2000-talet” var att 

inriktningen på integrationspolitiken skulle bestå men genomförandet var i behov av 

förbättring då Regeringen inte var tillfredsställd med den integrationspolitiska utvecklingen.

                                                          
12 Dahlström; 2004: 28
13 Dahlström; 2004: 169
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 Min forskaruppgift kommer utifrån det integrationspolitiska materialet att bidra med en 

djupdykande undersökning åsyftande att angripa integrationspolitikens rötter och som enligt 

min mening tidigare forskning missat. Annorlunda uttryckt skall uppsatsen undersöka de 

motiv som fanns att frångå invandrarpolitik, vilka borde vara tydligt avspeglade i dagens 

integrationspolitiska motiv.

1.5 Disposition

Första kapitlet omsluter ämnesområdets bakgrund, problem och frågeställningar som utgör 

grunden för uppsatsen.

Kapitel två ämnar klargöra hur befintliga definitioner används i vardagliga sammanhang och 

vilka som är mer eller mindre aktuella att referera till i uppsatsen

Kapitel tre skall redogöra för den teoretiska referensram som används för att kunna analysera 

empirin.  

Fjärde kapitlet skall redogöra för de metodologiska överväganden som har gjorts för att

besvara problemformuleringen och de två frågeställningarna.

Kapitel fem står för kärnan i uppsatsen där relevant material för uppsatsens syfte och 

frågeställningar presenteras och ger möjlighet till resulterande slutsats.

Sista och Avslutande kapitel sex skall med hjälp av begreppens tydliggörande, det teoretiska 

ramverket, det metodologiska tillvägagångssättet och empiriskt material knyta ihop säcken 

genom att klarlägga de motiv som fanns gällande beslutet att frångå invandrarpolitik till 

integrationspolitik. Motiven som legat till grund för dagens integrationspolitiska kritik skall 

fastläggas och till sist skall de olika typer av invandrarpolitik identifieras under den 

periodiska indelningen.



                              (O)motiverad Invandrarpolitik                              E.E.
  Samhällsvetenskapliga institutionen

                                                                                                                                                                              13

Kapitel Två

Vem eller vad talar vi om?

” När jag är här i Sverige så känner jag mig verkligen utländsk, och under sommaren när jag 

åker till mitt hemland så känner jag mig otroligt Svensk och vill ha saker å ting på det sättet 

jag är van vid – på det svenska sättet”14

2.1 Inledning

”Invandrare eller immigrant är benämningen på en person som flyttar in i ett land från ett 

annat land, enligt fastställda regler. Invandrare kan vara av flera olika kategorier, såsom; 

flyktingar, arbetsmarknadsinvandrare och anhöriginvandrare.”15

Invandrare är ett begrepp som definieras på olika sätt. Ibland grundar sig definitionen på 

objektiva förhållanden som till exempel födelseland eller medborgarskap. Ibland handlar det 

mer om människors subjektiva kategoriseringar, antingen som uppfattning om den egna 

identiteten eller genom att någon av andra utpekas som invandrare. I det senare fallet kan det 

handla om en person som talar bra svenska men med avslöjande brytning eller om någon 

uppfattas på grund av sitt utseende inte vara ”svensk” och som på grund av det beskrivs som 

invandrare av omgivningen. 

Någon officiell definition av ordet invandrare existerar inte i Sverige.16 Dock har Statistiska 

centralbyrån (SCB) infört en definition av befolkningsgruppen personer med utländsk 

bakgrund. Till denna grupp räknas personer vars båda föräldrar är födda utomlands. SCB 

anger att; För att räknas som invandrare gäller att man, utöver nämnt kriterium, har för avsikt 

att stanna i Sverige i minst ett år.

I dagligt tal innebär ordet invandrare att en person är född utomlands och är folkbokförd i 

Sverige samt är utländsk medborgare eller har svenskt medborgarskap. Invandrares barn som 

                                                          
14 Dijana Apostolovska, Växjö, 2007-04-08
15 Nationalencyklopedin; uppslagsord: invandrare
16 Nationalencyklopedin; uppslagsord: invandrare
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är födda i Sverige är inte invandrare. Beteckningen andra generationens invandrare eller 

liknande förekommer inte i myndighetssammanhang. I myndighetssammanhang talar man om 

inrikes födda eller utrikes födda.

Det är utifrån myndighetssammanhang och SCB:s försök till definition av invandrare som 

skall användas här, det vill säga en person som är inrikes- alternativt utrikes född men har

utländsk härkomst och har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år. Kategoriseringen är 

verksam här eftersom det främst rör sig om att undersöka olika dokument som till största 

delen är framarbetade av regering och riksdag i from av propositioner, motioner, statliga 

utredningar och betänkanden från olika utskott. Dock sammanfaller myndigheters och SCB:s 

kategorisering av invandrare med samhällsindividers uppfattning om begreppet på flera 

punkter. 

2.2 Invandrings – och Invandrarpolitik är två olika sidor av samma mynt? 

När väl ovannämnd argumentation och ett ställningstagande har gjorts gällande vilket omfång 

begreppet ”invandrare” kommer att ha i uppsatsen följer nästa steg – att tydliggöra skillnaden 

mellan invandrings- och invandrarpolitik.

Carl Dahlström, forskare vid Göteborgs Universitet, har i sin avhandling ”Nästan Välkomna” 

undersökt diskrepansen mellan statens invandrarpolitiska retorik och praktik.17Författaren 

menar att det är av vikt att hålla isär invandrarpolitik och invandringspolitik.18

Invandrarpolitik inbegriper i stora drag alla de åtgärder som påverkar de invandrare som redan 

fått besked om att de skall stanna i Sverige. Medan invandringspolitiken reglerar vem som får 

och vem som inte får vistas i landet. 

Invandringspolitiken kan teoretiskt betecknas som en ”för”- process med avgörande om en 

person kommer att beröras av efterkommande ”inslussnings”- metoder eller inte, d.v.s.

invandrarpolitiken.

Eftersom min uppgift är att studera motivet/motiven till att frångå invandrarpolitik till 

integrationspolitik är det således invandrarpolitik som kommer göras gällande här. Det är med 

                                                          
17 http://www.pol.gu.se/Person.asp?PersonId=27
18 Hammar kallar denna politik ”immigration regulation and aliens control”; 1985:7. Ekonomhistorikerna Lundh 
och Ohlsson fastslår att invandringspolitiken består av ”de principer och regler som reglerar vilka utlänningar 
som skall få tillstånd att bosätta sig i landet”; 1999:54
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andra ord den andelen människor som fått uppehållstillstånd och som ämnar stanna i Sverige 

för att arbeta, utbildas, åldras, helt enkelt leva i landet som uppsatsen koncentreras till.  



                              (O)motiverad Invandrarpolitik                              E.E.
  Samhällsvetenskapliga institutionen

                                                                                                                                                                              16

Kapitel Tre

Assistans till analytisk insikt

” Att föra en politik på något område är att ha principer som vägleder en för en längre tid och 

förhoppningsvis resulterar i enhetliga, konsistenta, beslut i den daliga verksamheten”. 19

3.1 Behåll dörren på glänt

Att ”trots allt klara sig igenom” en beslutsprocess är kanske för många aktörer det

huvudsakliga när de står inför uppgiften att fatta beslut inom komplexa politikområden där 

utgången inte är helt förutsägbar. Fenomenet har till och med blivit utvecklat till en egen

beslutsmodell presenterad av Charles Lindblom.20 Metoden beskrivs som en ”successive 

limited comparisons” vilket mer ingåenden innebär att beslutsfattaren inte gör skillnad på 

värde, mål och analys av handlingar utan de verkar ihopkopplade i en och samma process.21

Detta utgångsläge utgör bekymmersamma problem då en mål-medel-analys skall komma till 

stånd eftersom mål och medel inte är skiljda från varandra. 

För komplexa politikområden tordes tillvägagångssättet vara mycket begränsat på grund av att 

beslutsfattaren tilldelas färre handlingsalternativ att jämföra, och utefter det, välja mellan. 

Därav kan inte heller väsentliga konsekvenser av beslutet observeras. Beslutet blir en 

kombination av att välja värden och instrument för att nå det egentliga målet.22

Aktörer som befinner sig i beslutspositioner kan även välja att beakta vad som är möjligt att 

besluta om och med vilken strategi beslutet skall utföras. Resultatet av ett sådant 

betraktelsemönster leder till att beslutsfattaren endast delvis förväntas nå målet/målen. 

Avgörandet huruvida det avgjorda beslutet är bra eller inte har att göra med till vilken grad 

aktörer är överens att göra. Belägg för en sådana ”mätning” är att målen inte kan anses ha 

giltighet såvida man inte är överens om dem. 

                                                          
19 A. Hadenius, Henning, Holmström, 1985:69
20 I Agevall;1994:89
21 Agevall; 1994: 89
22 Agevall; 1994: 90
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En egentlig lösning, i enighet med beslutet, förväntas inte uppnås utan beslutsfattaren är 

öppen för förändringar och ”tillåts” därmed kunna ompröva sina ställningstaganden. 

Fokuseringen ligger således både inom en inflytande- och kunskapsdimension. Följden blir att 

det nya beslutet endast kommer att innebära små förändringar som beslutsfattaren och andra 

påverkade aktörer upplever vara en säker kunskapsgrund, vilket underlättar att nå 

konsensus.23

I relation till det invandrarpolitiska området kan bedömning redan nu göras att det handlar om 

ett politikområde som kantas av stor komplexitet där flertal samhällssektorer påverkas av den 

politik som förs. Vilket ytterligare betonas av den kritik som förts gällande invandrarpolitiken 

där aktörer förvånas över hur lite bearbetning och reformering som har förekommit inom 

området och beskyller aktörer i beslutsposition för bristande vilja att politisera 

invandrarfrågor.24 Därav synes teorins grundval, tillsammans med följande presentation av 

teoretiskt verktyg, motiverad för uppsatsens syfte. 

3.2 Teoretiskt verktyg

Uppgiften blir att försöka rekonstruera de överväganden som aktörerna gjorde när de valde 

ståndpunkt, det vill säga när de gjorde sina val till handling. 

Enligt Axel Hadenius förutsätts då att beslutsfattandet skall anses sträva efter att handla 

rationellt i den meningen att de försöker förverkliga sina mål.25

Jag hävdar till skillnad från Hadenius att det inte behöver förhålla sig enligt hans ståndpunkt. 

Ett beslutsfattande behöver inte vara rationellt i den meningen att beslutsfattaren söker 

förverkliga sitt mål, det anser jag personligen vara en enkelspårig tankegång som rimmar illa 

inom komplexa politikområden som invandrarpolitik. Inom detta område är det snarare mer 

troligt att beslutsfattare förhåller sig enligt ”muddling through” principen; d.v.s. att 

”beslutsfattaren endast delvis förväntas nå målet/målen”.26 Det är ur detta perspektiv som 

motiven bakom besluten skall tolkas. 

Däremot kommer, av Hadenius, föreslaget angreppssätt till viss del att tillämpas.

                                                          
23 Agevall; 1985:91
24 Dahlström, 2004:73
25 A. Hadenius, Henning, Holmström;1984:14
26 Agevall; 1985: 91
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Författaren menar att det är betydelsefullt att kunna redovisa hur motiv kartläggs och för att 

kunna göra det kan man utgå från aktörernas uttalanden, som i aktuellt fall. Det är också 

relevant att se till de utsagor som kan ha uppstått före, samtidigt, alternativt efter att beslutet 

fattades.27 Därav är utomstående åsikter viktiga att ha med i bedömningar gällande betydande 

motiv, exempelvis åsikter kommande från partier. Till bedömningen bör även vikt läggas vid 

i vilket sammanhang utsagorna gjordes.28  

I följande framställning anges en analysmodell för att belägga de motiv som funnits gällande 

invandrarpolitiken. Varje ruta kommer förklaras var och en för sig. 

                                                                        

Figur 1 Invandrarpolitisk motivmodell- inspirerad av Hadenius (1984:15)

I den här undersökningen identifieras problemet som ”invandrarpolitiskt”, vilket med andra 

ord innebär att motiv och bedömningar med avseende på migrationens fundamentala 

ståndpunkter betraktas som Regeringens inomsektoriella föreställning. Det finns, vill jag 

hävda, en vilja inom Regeringen att tillgodose de mänskliga rättigheter som migrationen vilar 

på.29 Det är löften som Sveriges Regering och Riksdag har åtagit sig att värna om.  

Utomsektoriella motiv och bedömningar kommer i detta fall symboliseras av Regeringens 

motiv och bedömningar betraktade i utredningar, kringliggande debatt och partiers angivna 

                                                          
27 A. Hadenius, Henning, Holmström;1984:14
28 A. Hadenius, Henning, Holmström;1984:15
29 Proposition 1997/98:16; sidan 16
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åsikter gällande invandrarpolitiken. Det är under de tre periodiska indelningar; Period 1 (1970 

fram till 1997); Period 2 (året 1997); Period 3 (2000 fram till år 2006) som dessa motiv och 

bedömningar skall studeras. 

Det är tänkt att ovan illustrerad modell skall tillämpas under varje period för att dels 

identifiera inomsektoriella uttalade och bakomliggande motiv och fastställa utomsektoriella 

aktörers uttalade och bakomliggande motiv; och dels för att strukturera den analytiska 

slutsatsen.   

Vidare är de två vertikala rutorna menade att symbolisera ”uttalade motiv”; så som de 

framställs i dokumenten, och ”bakomliggande motiv”; motiv som inte är tydligt uttalade men 

som ansetts haft avgörande betydelse för beslutet. 

3.3 Invandrarpolitikens åtta ansikten

För att underlätta spårningen av de faktorer som påverkat vilka motiv, beslutet att frångå 

invandrarpolitik, kan ha haft och för att kunna besvara den första frågeställningen skall åtta 

olika typer av invandrarpolitik användas.30

Den första typen av invandrarpolitik som Dahlström benämner mångkulturell politik åsyftar 

en politik som med hjälp av selektiva medel vill ge särskilt goda fördelar för 

minoritetsgrupper i ett samhälle för att inkludera dem i samhällsgemenskapen.

Minoritetsgruppen kan exempelvis stödjas av att ges underlättande medel att organisera sig i 

form av särskilt stöd eller erbjudas fördelaktiga vägar in i representativa 

organisationssammansättningar. Från detta perspektiv kommer definieringen att Sverige är ett 

mångfaldssamhälle som skall ta tillvara rätten att vara olik ifråga om klass, kön, ålder eller 

etnisk bakgrund.  

Segregationspolitik är den andra typen av invandrarpolitik och här gäller särskilda regler för 

medlemmar av minoritetsgrupperna, men med skillnaden att syftet är att hålla minoritets- och 

majoritetsgrupperna åtskilda. Det brukar röra sig om regleringar av olika slag exempelvis 

regler som anger vart minoritetsgrupperna får bosätta sig, hänvisande till vissa skolor eller 

                                                          
30 Dahlström; 2004:39
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trossamfund, det vill säga de har inte tillgång till majoritetsgruppens institutioner motsvarande 

områden.

Tredje politiken benämns identitetspolitik vilken tilldelar religiösa grupper i samhället stöd 

utifrån samma villkor. Kärnan för att stödet skall utgå är dock att det rör sig om ett deltagande 

i en identitetsskapande gruppgemenskap.

Fjärde kategorin är assimilationspolitiken vilken innebär att det är majoritetsgruppens 

fortlevnad som sätts i fokus. Här spelar staten en selektiv roll då den endast tar ansvar för en 

kultur- majoriteten. 

Fortsättningsvis är den femte indelningen en residualistisk politik. Den karaktäriseras av att 

grupptillhörighet inte har någon betydelse utan det är individens behov, antingen ekonomiska 

eller sociala, som skall tillgodoses. Alla individer som bor i ett land kan komma ifråga för 

stöd, utifrån samma regler. 

Den sjätte typologin kallas nationell residualistisk politik. Denna förutsätter att individen är 

medborgare för att en behovsprövning överhuvudtaget skall komma tillstånd. Om villkoret

inte är uppfyllt exkluderas individen från välfärdssystemen. 

Den sjunde kategorin är den universella politiken. Individen är också här den relevanta 

mottagaren. Alla individer i samhället har rätt till stöd från samhället. Stödet tilldelas utan 

någon särskild prövning och oberoende av individens ekonomiska och sociala behov, som till 

exempel barnbidragets utformning i Sverige.

Den åttonde och sista kategorin är nästintill likställt med den sjunde universella politiken

förutom att ett ytterligare villkor ställs för att individen skall ha rätt till samhällets stöd och 

det är att individen måste vara medborgare i landet. Denna kategori kallas nationell 

universalistisk politik.31

Det teoretiska verktyget skall tillämpas för varje indelningsperiod för att i slutsatsen jämföras 

och med det besvara problemformuleringen och de två frågeställningarna.  

                                                          
31 Dahlström; 2004: 37-42
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Kapitel Fyra

Att välja rätt strategi

”The challenge of developing and testing theories about complex phenomena is still more 

daunting when various combinations of kinds of compelxity may be present, but even here 

case study methods, because the allow for detailed studie of individual cases, can be 

helpful.”32

4.1 Förväntningar och åtaganden

Avsnittet behandlar den kombination av metod, teknik och procedur som skall användas i 

följande praktiska ordningsföljd. 

Figur 2 visar hur metoden är strukturerad 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av policyutformning inom ett komplicerat fall såsom 

invandrarpolitiken är utförd. Komplexiteten kräver således att studieobjektet isoleras och 

begränsas för att motiven skall kunna klarläggas. Studieområdet som står i fokus är

invandrarpolitiken.

Anledningen till att jag valt att göra en fallstudie är på grund av att den lämpar sig väl för 

undersökningar under en specifik tidsrymd, den bygger med andra ord på tre grundläggande 

                                                          
32 Bennett & Elman; 2006:264
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idéer: skillnad, olika tidpunkter och samma studieobjekt.33 Studien kan ytterligare gälla någon 

av de fyra byggstenarna i politiken – idéer, regler, handlingar/motiv eller intressen. Väljer

forskaren att undersöka något eller samtliga komponenter inom ett politikområde är det en 

förutsättning att en fallstudie görs för att komma åt analysens djup, som krävs för att kunna 

observera och göra en slutledning.34 Ett sådant djup hade inte kunnat uppnås i samma 

utsträckning vid en empirisk komparation med exempelvis andra länder. Därav har jag som 

forskare, på grund av att jag skall studera politikens tredje byggsten (motiv), valt att inte 

jämföra den svenska invandrarpolitiken med den invandrarpolitik som förs i andra länder. 

Jag har i mitt beslut haft ovan fört resonemang i åtanke och kommit fram till att i 

avvägningen mellan djup och bredd, får djupet betraktas som det mest åtråvärda i detta fall 

då jag söker en grundligare förståelse om motiv bakom ett beslut. 

Den faktor som får stå tillbaka i valet av tillvägagångssätt är begränsning av möjligheter att 

generalisera, men det skall dock tilläggas att ett och samma fall på samma gång kan innehålla 

olika observationer. De olika observationer som görs inom fallet och även konstruktionen av 

jämförelser inom ”fallet” kan möjliggöra generaliseringar. Om en fallstudie således är 

genomtänkt och på ett riktigt sätt strukturerad kan den bidra till konstruktion av teori. Det 

ställer ytterligare krav på att uppsatsen är fokuserad, det vill säga att frågorna styr insamlingen 

av material och analysen.35  Detta görs genom att sätta dokument som föreskriver

invandrarpolitiken, senare integrationspolitiken, i centrum för studien och anta den som ett 

fall med tillhörande motiv. Dokumenten kommer att utredas och sättas under lupp för att

försöka hitta eventuella spår av motiveringar till beslutet och därav skall en slutsats kunna 

göras för att besvara problemformuleringen. 

Det empiriska materialet är baserat på det innehållsanalytiska redskapet vilket grundas på det 

råd som Dahlström angav. I sin forskningsrapport påpekade författaren att intervjuer inom ett 

politikområde som migration visat sig vara problematisk. De frågor som ställdes gällande 

beslut om invandrarpolitik försvårade undersökningens validitet eftersom intervjupersonerna

på grund av förfluten tid hade svårt att minnas de uppfattningar och de argument som gjordes 

gällande vid den tidpunkten.36 Därav har den metoden valts bort eftersom ett 

                                                          
33 Lindvert; 2002:43
34 Dahlström; 1999:20
35 Bengtsson; 2002: 8
36 Dahlström; 1999:43
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intervjuförfarande, likt Dahlströms metod, med största sannolikhet skulle leda till 

förutsägbara och återupprepade resultat med obetydliga avvikelser.

Till följd, har urvalet av dokument gjorts omsorgsfullt och noggrant. Material och urval 

kommer därmed ha en särskild sektionsindelning, 4.3, där tillvägagångssättet presenteras.

4.2 Vad döljer sig bakom handlingen?

Att studera intentioner och motiv som leder fram till en specifik handling ämnar besvara 

antingen den indirekt eller direkt ställda frågan ”hur” detta beslut fattades i avseende

huvudsakliga grundargument, motiv och intentioner. 37  Det är precis vad den här studien

syftar till. Den skall närmare bestämt undersöka invandrarpolitiken under en historisk 

tidsperiod och längs med den vägen finna relevanta spår för uppsatsen. Det är en av 

processpårningsteknikens två huvudsakliga delar enligt den amerikanske statsvetaren 

Alexander George.38 Han talar således först om processpårningens härledda fokusering, vilket 

åsyftar beaktandet av historiskt relevanta aspekter, och för det andra studiens systematiska 

struktur. Det sistnämnda innebär att specificerade frågor används för att samla in data.39

Studiens systematiska struktur kommer att stödjas med hjälp av ”den simulerande intervjun”

som kommer presenteras mer ingående i avsnitt 4.4. 

Specifikt för processpårningen är dessutom dess fokus på turordningen för olika inträffanden 

under den undersökta tidsperioden – ”sequence of events”. Detta innebär att det inte endast är 

en eller fåtal observationer som görs. Fenomenet kommer istället att analyseras utifrån ”…a 

series of points or curves plotted through time”.40

Andrew Sayer menar att det är detta forskare skall sträva efter; kunskapen om HUR processen 

framskrider. Det vill säga att ”C generellt följs av E är inte tillräckligt: vi vill veta den 

följande processen genom vilken C producerar E”.41

Utifrån detta resonemang kan beslutsavgörandet att gå från Invandrarpolitiken till följande 

Integrationspolitik kategoriseras som en beroende variabel, E, och som av utifrån kommande 

oberoende variabler, C påverkar hur E kommer utvecklas. Då kan det vara intressant att 

                                                          
37 Hadenius, Henning, Holmström; 1984:148
38 Lindvert; 2002:42
39 I Lindvert; 2002:42
40 I Lindvert; 2002:43
41 Hadenius, Henning, Holmström; 1984:148
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undersöka händelserna mellan ,vilka medför att C leder till E; d.v.s. att undersöka d.  Exempel 

på detta kan utifrån förstudien tänkas anta följande illustration;

OBEROENDE VARIABLER                      händelser                  BEROENDE VARIABEL

C          d                                  E

Ekonomiska faktorer;

*egenförsörjning                                                 

* individuellt bidragsstöd

                                                                            ?              Invandrarpolitik

Sociala faktorer;                                                                                                                                            

*jämställdhet i samhället

*rättvist och humant bemötande

*lika individuella rättigheter

Figur 3 visar eventuell processgång till resultat, hur C via runtomkringliggande händelser leder till E

Vikten inom processpårning är med andra ord att återskapa händelseförlopp genom ett stort 

antal observationer av processen över tid, vilket fordras för att undersöka min 

problemställning som behandlar ett känsligt politikområde där endast små modifikationer 

förekommit under en längre tidsperiod.42

Processpårningen kommer användas för undersöka fallet att frångå invandrarpolitiken, och i 

den processen söka finna motiv till den specifika handlingen. Tillvägagångssättet innebär ett 

avkall på den historiska metodens kontextuella beskrivning till förmån för att vissa teoretiska 

motiverade ”spår” följs som är relevanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.

Annorlunda uttryckt skall processpårningen medverka till att undersöka om det fanns 

bakomliggande motiv till handlingen utöver de som klart och tydligt finns uttalade i studerat 

material. 

Tidsperioden kombinerat med processpårningen ger upphov till omfattande empiriskt material 

som skall bearbetas med hjälp av innehållsanalys vilken skall förklaras mer ingående i 

kommande sektionsindelning.

                                                          
42 Lindvert; 2002:43
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4.3 Material och urval 

De formella dokumenten; propositioner, motioner, offentliga utredningar, skall stå för

huvudsakligt underlagsmaterial och bidra med konsekvent information för 

problemformuleringen.

De mest centrala dokumenten för den här studien är från perioden 1997, då beslutet fattades 

att gå ifrån invandrarpolitik, fram till innevarande år, 2007. Dock har urval gjorts utifrån 

relevanta perioder för studien, exempelvis valperioderna 1994, 98, 2002 och 2006. Graden av 

relevans har även legat till grund för övrigt urvalsförfarande, exempelvis har dokument där 

tydliga åsikter kunnat iakttagas varit av speciellt intresse och har betraktats mer ingående. 

Därmed har material där likgiltighet och passivitet observerats givits mindre uppmärksamhet. 

Av naturliga skäl har 1997 års proposition och betänkande studerats då målen för 

integrationspolitiken fastlades av Sveriges riksdag. År 2001 är även det ett strategiskt urval då 

integrationspolitiken kompletterades och detsamma görs gällande för år 2002. 

Genom att göra detta urval kan jämförelser inom det enskilda fallet göras över tid för att på så 

sätt öka generaliserbarheten. 

Observationer skall speciellt riktas till de konkreta förslag och mål som anges i de angivna 

propositionerna och betänkanden därefter skall materialet sättas under ett ”luppverktyg” som 

presenteras i nedanstående underrubrik.

4.4 Att tolka de skrivna orden

Ett tillfredsställande redskap för att analysera uppsatsens centrala material kommer vara 

användandet av den s.k. ”simulerande intervjun”, som är en variant av den pragmatiska 

innehållsanalysen.43

Likt den tidiga innehållsanalysen svarar den pragmatiska innehållsanalysen på frågor av 

typen: vem som säger vad till vem, hur och med vilken effekt; men har ett tillägg och det är 

aspekten varför en person eller grupp kommunicerar som den gör. De båda har dock samma 

utgångspunkt i att betona vikten på inferens. 

                                                          
43 Bryder; 1985:82-92



                              (O)motiverad Invandrarpolitik                              E.E.
  Samhällsvetenskapliga institutionen

                                                                                                                                                                              26

 Metoden kommer således att verka skräddarsydd för uppsatsen då den bidrar med assistans 

till att undersöka motiv bakom ett beslut. Ett sådant forskningsproblem berör särskilt aspekten 

att besvara och ange en slutstats till frågan; hur löd motiven till beslutet.   

Innehållsanalysens ändamål bedöms ofta i jämförelse med surveyundersökningar och forskare 

menar att det material innehållsanalysen arbetar med har en stor fördel i att den ger färre 

inslag av ”intrång”, dvs. det är i regel inte forskarens relation till det studerade som är 

intressant. Forskaren ges en position utanför studieobjektet och det är inte forskarens närvaro 

som präglar materialet utan har mer med den ”verkliga” kommunikationssituationen bland de 

centrala aktörerna att göra. 44

Grundtanken med den simulerande intervjun är fortsättningsvis att all kommunikation kan 

analyseras post hoc, som svar på teoretiskt befogade frågor som en forskare kan ställa för att 

erhålla potentiellt tillförlitliga svar. 

Målsättningen med den simulerande intervjun är med andra ord att åstadkomma 

surveyliknande typer av data, som låter sig analyseras på samma sätt. Metoden skall kunna 

höja tillförlitligheten vid tolkning av dokuments innehåll, de skriva orden.45 Den förutsätter 

olika slags överväganden likt all systematiskt surveyarbete måste ta hänsyn till när man 

formulerar frågor; Hur skulle man kunna tänka sig att dokumentet ( i detta fall propositioner, 

betänkanden och offentliga utredningar) kan besvara de frågor som är givna i min teoretiska 

föreställningsvärld?

Genom att begränsa materialmängden och låta denna utgöra basen för ”intervjun” skall man 

kunna likna detta material vid en verklig ”individ”.46 I uppsatsen skall således de utvalda och 

väl genomgångna propositionerna, motioner och offentliga utredningar symbolisera mina 

”intervjuobjekt”; sakkunnigt ansvariga aktörer inom politikområdet integrationspolitik. Det 

insamlade datamaterialet skall därefter spåra motiven bakom beslutet att frångå 

invandrarpolitik. Fördelen med tillvägagångssättet är att materialet låter sig analyseras både 

diakront och synkront, det vill säga att man jämför vad centralt betydelsefulla aktörer hade att 

tillföra diskussionen om en och samma sak under en och samma tidsram.47

Med tillgängligt och väl utvalt empiriskt material blir uppgiften att försöka; 
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”rekonstruera politiska aktörers operationella koder som är en uppsättning av normativt 

färgade föreställningar om verklighetens beskaffenhet (filosofiska idéer) och idéer om 

mål/medel relationer (instrumentella idéer).”48

En sådan rekonstruktion kunde enligt Alexander L George (1969) skapas genom att formulera

frågor speciellt avsedda för aktuellt undersökningsområde. 

Utefter Georges tillvägagångssätt har jag skapat tre rekonstruktionsfrågor applicerbara inom 

invandrarpolitiken.

De tre frågorna formuleras på följande vis:

1. Hur har de klart uttalade motiven framförts av regeringen och riksdagen?

2. Hur har bakomliggande motiv, inom- och utomsektoriella, diskuterats i förhållande till 

de klart uttalade motiven?

3. Vilka uttalade motiv har valts för regeringens och riksdagens handlande?

Frågorna skall verka för att urskilja ”träffsäkert” material från mindre ändamålsenligt material 

och på så sätt medverka till att de teoretiska frågorna undersöker det de avser att undersöka

och därav ge tillförlitliga svar. 

Kapitel fem kommer därmed, med hjälp av den pragmatiska innehållsanalysen påbörja arbetet 

mot att grunden för avslutande analys. 
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Kapitel Fem

EMPIRI

Sverige bör inte ställa frågan vad landet kan göra för Er utan vad människorna som lever i 

det  kan åstadkomma tillsammans.

5.1 Det invandrarpolitiska läget på 70-talet fram till 1997 – historiska återblickar

Kring mitten av 1960-talet antogs de första stegen för att underlätta invandrares inkludering i 

det svenska samhället. Den svenska invandrarpolitiken började växa fram men 

sammankopplades ofta med invandringspolitik, vilket uppenbarades i regelsystem och 

organisatoriska åtgärder.49

Det var år 1968 som Riksdagen fattade beslut om att det krävs en; ”kontrollerad och reglerad 

invandring som skall se till att varje människa skall ha lika möjlighet att leva på samma nivå 

som den inhemska befolkningen”.50Sålunda fick den myndighet som upprättades år 1969, 

Invandrarverket, uppgifter inom både invandrar- och invandringsområdet att ge uttryck åt att 

säkerhetsställa en samordning.51

Invandrare skulle inte ges speciellt tillsatta åtgärdsprogram utan deras vilja att bevara den 

egna kulturen och språket skulle de själva få ansvara för.52 Utifrån det ställningstagandet

menande man att det mest önskvärda vore om de som invandrat och inte hade planer på att 

återvända rättade sig till den svenska kulturen snabbast möjligast. Tankegångarna kring att 

invandrare inte skulle leva utefter sina säregna kulturella livsmönster började så småningom 

ifrågasättas eftersom det ansågs ligga farligt nära det biologiska särartstänkandet som 

dominerat i många kolonialländer.53 Därav tillsattes år 1968 en utredning, 

Invandrarutredningen. Utredningen hade till uppgift att kartlägga invandrares och minoriteters 

                                                          
49 Proposition 1997/98:16; sidan 16
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situation samt att komma med förslag till hur anpassningen till det svenska samhället kunde 

underlättas. 

På grundval av utredningen fattade Riksdagen år 1975 beslut om riktlinjer för en svensk 

invandrarpolitik som sammanfattades med målen; jämlikhet, valfrihet och samverkan.  

Beslutet om invandrarpolitiken kom att innebära att den generella politiken kompletterades 

med speciella åtaganden i samhället exempelvis hemspråksundervisning, stöd till kulturella 

verksamheter som tv-program. Utöver dessa åtagande skulle det vara upp till varje berörd 

myndighet ta ansvar för invandrare. Det övergripande ansvaret för att bevaka invandrares 

behov, samordna samhällsinformation till och om invandrare tillskrevs Statens 

Invandrarverk.54 Förändringarna har utöver denna ansetts blygsamma och med få undantag 

skett inom ramen för redan etablerade åtgärder. En nämnvärd förändring vid denna tidpunkt 

kom till stånd inom invandringspolitikens ramar då flyktingmottagandet som tidigare legat på 

arbetsmarknadsverket fördes över till Statens Invandrarverk och kommunerna. Resultatet,

tillsammans med ökad asylinvandring, blev att nästintill samtliga kommuner i landet 

engagerades i flyktingmottagandet vilket kom att kallas ”hela Sverige-strategin”.55  

Målen för invandrarpolitiken har varit vägledande för utformningen av den statliga politiken 

inom flera samhällsområden och i den konkreta statliga och kommunala verksamheten. 

Följdresultatet av politiken gjorde invandrare synliga i samhället och medvetenheten om att 

hänsyn måste tas till invandrare fick spridning inom den offentliga verksamheten.56

Under 1980-talet växte kritiken inom den grupp människor som bott i Sverige en längre tid. 

De ansåg att statens politik bortsåg från denna grupp och endast koncentrerades till 

invandrings- och asylfrågor. De hävdade att de glömdes bort och att uppmärksamhet och 

resurser kom de nyanlända flyktingarna tillgodo med en egentlig invandrargrupp som politisk 

målgrupp.  Invandrargruppen menade att de hade andra önskemål och behov än flyktingar. 

Allt fler började protestera mot att till och med de som var födda, uppvuxna i Sverige eller 

hade vuxit upp med endast en förälder född utomlands kategoriserades som invandrare.57
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Missnöje från både invandrarnas sida och svenskarnas sida växte sig starkare under 80-talet. 

Detta uttrycktes specifikt i en folkomröstning i Sjöbo 1988 gällande att ta emot 15 flyktingar i 

kommunen vilket var en sakfråga driven av Centerpartiledaren Sven Olle Svensson.58  

Argumentationen för det resulterande nej-alternativets seger utgick från sociala oroligheter 

såsom ökad brottslighet vilket skulle leda till ökade kostnader i samhället som skulle drabba 

den resurssvaga delen av befolkningen; barn och pensionärer.

Det var vidare under detta år som Sverige Demokraterna bildades och invandrar-

flyktingfrågor kom upp som en fjärde omtvistad fråga i 1988 års valrörelse.59 Det livligast 

omdebatterade sakområdet inom ämnet var i samklang med händelsen i Sjöbo, det vill säga 

flyktingmottagande. I Vänsterpartiets valhandbok statuerades att;

”Flyktingfrågan får aldrig göras till en arbetsmarknadsfråga, vi ska inte ta emot flyktingar 

bara när vi behöver dem som arbetskraft.” 60

Flyktingfrågor kom även fortsättningsvis att dominera in på 1990-talet då de första åren 

karaktäriseras av hårdnande attityder från delar av befolkningen. Ytterligare inslag kom att 

förstärka situationen. 

I 1991års kommunalval ställde Sverige Demokraterna upp på ett tiotal orter runt omkring i 

landet och fick mandat i två kommuner.61 Därtill inträffade flera attentat mot invandrare och 

däribland ett av de mest kända - ”Lasermannen”. Under 1991års valperiod fick med 

bakomliggande anledningar flyktingpolitiken större utrymme än i tidigare val. Olika förslag 

arbetades fram inom Regeringen till en striktare flyktingpolitik. Partierna intog en passiv roll 

till den förda argumentationen, det enda parti som avvek var Ny Demokrati och Ian 

Wachtmeisters diskussion om flyktingar som bedriver kriminell verksamhet och får mycket 

bidrag.62

Hösten 1991 befann sig Sverige i en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. 1992 tilltog den 

ekonomiska krisen och Riksbankens svar på spekulation mot kronan blev en räntehöjning på 

500%.63 Problem eskalerade även inom invandrarområdet mycket på grund av lasermannens 
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63 S. Hadenius; 2003:208



                              (O)motiverad Invandrarpolitik                              E.E.
  Samhällsvetenskapliga institutionen

                                                                                                                                                                              31

nu kända tillvägagångssätt att välja ut sina offer, som baserades på rasåtskillnad. Den stora 

tillströmningen av asylsökande ökade problemen inom ett redan påfrestat politikområde. Från 

1991 till 1992 steg antalet asylansökande från 27 000 till 84 000 vilket är den största siffran 

sedan andra världskriget.64

Följaktligen kom flera partier i valrörelsen 1994 att belysa kulturskillnader och i många fall 

sammankopplades de kulturella skillnaderna ihop med konflikter i samhället. Det var under 

denna period som Vivianne Franzén (Ny Demokratis partiledare i valet 1994) gjorde sitt 

välkända uttalande under en partiutfrågningsdebatt;

”vad händer då med vårat svenska kulturarv? Och jag frågar mig –nu kommer det- akta er –

hur länge dröjer det innan våra svenska barn skall vända ansiktet mot Mecka?” 65

Flyktingfrågan var under detta år mycket kontroversiell och flera frågor som hade med den 

invandrade delen av befolkningen att göra fördes in på den centrala valagendan. Vilket 

påvisades genom att kategoriseringen av invandrare och flyktingar i mångt och mycket 

användes som två likställda begrepp. Följden av den likställighet de två begreppen 

tillämpades utefter kom efterföljande år att uppmanas till specifikation. 

En stark förespråkare för detta var Hans Esping som ville se Migrationspolitiken uppdelad i 

två inbördes delar då han menade att kontrollen av invandringen till Sverige var ena 

problemet och invandrarnas integration i svenska samhället var ett annat. Författaren uttalade 

sitt missnöje och förundrades över partiernas passivitet till att utarbeta politikområdet mer 

ingående. Både före 1991 och efter 1994 hade det endast rört sig om obetydliga gradskillnader 

i partiernas föreslagna åtgärder, exempelvis ville Socialdemokraterna behandla invandrings-

och invandrarpolitiken var och en för sig medan de borgerliga velat behandla politikområdena 

som ett sammanhängande block. 

Esping definierar Migrationspolitikens ”fel” till att vara reaktiv istället för att vara 

konstruktiv.66 Förslagsvis borde svensk Migrationspolitik gå ifrån kulturellt bevarande och 

istället fokusera på nyckelproblem inom ekonomiska, politiska och sociala områden.67
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Kritiken började sakta men säkert leta sig in inom det statliga rummets dörrar och lade 

grunden för slutbetänkandet ”Sverige, Mångfalden och Framtiden”.68

Den invandrarpolitiska kommittén som inrättades för uppdraget presenterade i betänkandet 

den ”nya” invandrarpolitiken och började framföra vikten av en långsiktig integration, vilken 

skulle stödjas med en kortvarig introduktionsperiod i Sverige där en invandrad person inte 

skulle särbehandlas. Invandrarbegreppet i statliga regelverk skulle endast gälla människor 

som bott i landet kortare än 5 år.  

I allmänhet skulle det ske förändringar inom samhällets samtliga sektorer och i synnerhet på 

grund av att den mångkulturella vardagen skulle kunna fungera utan diskriminering och 

marginalisering. En temporär aktionsplan mot arbetslöshet och segregation skulle komma till 

stånd där det ”akuta” problemet med den svaga kontakten till arbetslivet skulle få en 

lösning.69 Det innebar att huvudprincipen i den generella arbetsmarknadspolitiken skulle 

utformas så att den inte på något sätt skulle kunna skilja ut personer med invandrarbakgrund 

från andra. Kommitténs förslag som var av olika karaktär och bestod av både allmänna 

riktlinjer och konkreta åtgärder, berörde de följande områdena:

Figur 4 Den nya invandrarpolitikens utformning 70

Förslagen inom den nya invandrarpolitiken berörde bland annat:

-  Höjd introduktionspeng

-  Beskattad introduktionsersättning

-  Ny invandrarmyndighet

-  Utökad svenskundervisning i skola och förskola

-  Skräddarsydda utbildningar

-  Yrkesprövning för invandrare

Förslagen inom den generella politiken berör:
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-  Åtgärder som kompenserar språkliga handikapp

-  Kompletteringsutbildningar

-  Aktivitetscentra för arbetslösa akademiker

-  Förändringar av hemspråksundervisningen

-  Uppföljningsorgan för mångfaldspolitik

Förslagen inom aktionsplanen berör:

-  Lån till företagare

-  Program för anställning av invandrare

-  Statligt lönebidrag

-  Statligt projektbidrag

-  Uppsökande verksamhet för långtidsarbetslösa

-  Kommunala åtgärdsprogram för bostadsområden71

Enligt Kommitténs generella uppfattning ansåg de att den dåvarande situationen, präglad av 

utanförskap på arbetsmarkanden och permanent bidragsberoende, var alldeles för allvarlig för 

att kunna accepteras.  Därav närmade sig den svenska invandrarpolitiken ett nytt kapitel inom 

politikområdet. 

5.2 År 1997 – Den stora brytningspunkten inom svensk invandringspolitik 

5.2.1 Politiska röster gällande invandrarpolitiken

Diskussionerna började tillta inom de olika politiska partierna. Från Centerns motion 

sammanställd av Roland Larsson lobbade partiet för en relativt pådrivande invandrarpolitik. 

Det ansågs att människor var i behov av att känna ansvarstagande, såväl för sin egna 

socioekonomiska livssituation men även politiskt; 

”Människor måste ha möjlighet och förmåga att ta del av information och ge uttryck 

för sina åsikter. De flesta demokratier bygger på den representativa demokratin som 

metod, för att omfatta de flesta människors uppfattningar i beslutsprocessen. 

Politikernas ansvar är att se till helheten och allmänintresset. Ett demokratiskt 

beslutssystem kan inte garantera att alla engagerar sig politiskt. Däremot måste det 

demokratiska systemet garantera allas möjlighet att delta”.72
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Om ansvarskänslan uteblev ansågs risken vara stor att hopplösenheten skulle ta över och 

människor skulle bli intoleranta.73

Paritet blickar tillbaka i tiden och anser att Sverige under större delen av den 

invandrarpolitiska historien varit ett homogent sammansatt land präglat av 

arbetskraftsinvandring i synnerhet under 60- och 70talen. Situationen i Sverige hade 

förändrats hävdar partiet och landet borde därmed föra en politik med utgångspunkt från den

etniska och den mångfald som Sverige numera karaktäriserades av, enligt följande uttalande;

”Varje individ ska behandlas med utgångspunkt från sin egen person. Särlösningar för hela 

grupper på grund av att man har ett annat ursprung än det traditionellt svenska, ska undvikas. 

Det behövs samtidigt en medvetenhet om att förutsättningarna är olika beroende på flera olika 

faktorer som utbildningsnivå, språkkunskaper, hur lång tid man varit i Sverige m.m.

Sverige bör gå från en invandrarpolitik till integrationspolitik”.74

Centerpartiet fortsätter med att klargöra att invandrarbegreppet således skall användas i 

minsta möjliga utsträckning och ”invandrare” som fått svenskt medborgarskap skall anses 

vara svenskar. Den andra viktiga aspekten var deltagandet i politiken. Partiet hävdar att ett 

lågt deltagande leder till att personer känner vanmakt och utanförskap vilket på sikt utgör hot 

mot det demokratiska systemet.75 Utgångspunkt i politiskt beslutsfattande bör därmed ske så 

nära den enskilde individen som möjligt för att undvika att endast ”majoritetens” röster får 

gehör. En tredje betydelsefull faktor i invandrarpolitiken anser centerpartiet vara möjlighet till 

arbete. Arbete skapar potential till likvärdiga ekonomiska och sociala förutsättningar och 

individer kan dessutom anskaffa väsentliga kontakter vilket anses vara effektivt till 

integration.

Detta var speciellt viktigt varpå partiet poängterar att;

”Invandrare startar och driver företag i högre utsträckning än riksgenomsnittet. För många 

invandrare har den egna rörelsen blivit ett kulturellt band med ursprungslandet.”76

Risken var enligt partiet att om människor inte får utlopp för sina kunskaper går deras 

framtidstro förlorad och därmed var det än mer väsentligt att arbetsmarknadspolitiken 

präglades av  individualisering och flexibilitet. 
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I samstämmighet med Centerpartiet ansåg även dåvarande socialdemokraten Juan Fonseca att 

reformering av arbetsmarknadspolitiken var en förutsättning för att lösa segregationsproblem. 

Han menade att det inte var farligt att människor med olika etniskt ursprung lever tillsammans 

utan problemet var snarare de områden som präglas av fattigdom och arbetslöshet;

”Det krävs vidare politiskt mod för att verkligen bryta segregering. Det behövs ett 

finansieringssystem och en fastighetsbeskattning som gör det möjligt för människor med låga 

inkomster att bo i andra delar av städerna. Det krävs vidare att den politiska 

sammansättningen i lokala kommunala nämnder och styrelser verkligen återspeglar 

befolkningssammansättningen, och att den kommunala makten inom förvaltningarna successivt 

tas över av de boende. Det måste kunna gå att vara förvaltningschef, rektor i någon skola, 

bibliotekschef eller liknande och ha rötter i andra kulturer utanför Skandinavien".77

Fonseca fortsätter med att uttala att han ansåg det svårt att komma ifrån olikheter så länge 

maktstrukturer inte representerar den befolkningssammansättning landet har och framhåller 

behovet av jämlikhet. Behovet att kunna förhålla sig till olikheter var centralt då; 

”begreppet invandrare är generaliserande och kan om det användes felaktigt, förstärka 

skillnader mellan infödda och icke infödda.” 78

Avslutningsvis poängteras att integration innebar allt annat än anpassning, det skall snarare 

uppfattas och behandlas som en dubbelsidig process där integrationen bygger på tolerans, 

solidaritet och inte på något sätt skall vara ensidig.  

Moderata samlingspartiets ledamot Gullan Lindblad hävdade även hon, likt diskussionen 

Centerns ledamot Larsson var inne på, att den hittills förda invandrarpolitiken utgjorts av 

kollektiva lösningar. Enhetlighet har varit viktigare än valfrihet och mångfald. 

Lindblad menar att;

” Sverige kan inte isolera sig från omvärlden. Människor kommer att söka sig hit och vi måste 

ha en genomtänkt uppfattning om hur många invandrare vi kan ta emot och hur invandrarna 

på ett positivt sätt skall kunna bidra till vår gemensamma välfärd.”79

Hon fortsätter med att ta upp bidragsberoendet och utanförskapets problematik som krävde 

omedelbar lösning då hon påstår att dessa fenomen var mer utbredda bland invandrargrupper 

än inom ”majoritetsgruppen”. Lindblad hävdar således att; 

”Sverige har utvecklat en omhändertagandekultur som inte bidragit till att ge invandrade 

människor möjligheter till eget ansvarstagande i tillräcklig omfattning. Invandrarpolitiken har 
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blivit en del av socialpolitiken. Det naturliga ansvarstagandet som varje invandrare rimligen 

är beredd att utöva har gradvis urholkats. Bidragssystemet har för många blivit en permanent 

försörjningskälla och marginaleffekterna att gå från bidrag till lön ger inget incitament att 

söka arbete”.
80

Sammanfattningsvis anser Lindblad att en förutsättning för en lyckad integration måste utgå 

ifrån att beskriva hindren och problemen. Resultatet blir att Integration möjliggör för var och 

en att aktivt deltaga i samhällslivet på rimliga och lika villkor. Med andra ord ansåg Moderata 

samlingspartiet att det individuella perspektivet skulle få en tydligare framtoning.81  

5.2.2 ”Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik”

Den 11:e september 1997 överlämnades ovan benämnd proposition till Sveriges Riksdag. I 

propositionen föreslår Regeringen mål och inriktning för en framtida integrationspolitik. 

Målen för integrationspolitiken skulle vara ”lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund”; en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund 

och en samhällsutveckling som kännetecknades av ”ömsesidig respekt och tolerans”.82

Det integrationspolitiska arbetet skulle särskilt inriktas på att ge stöd till individers ”egen 

försörjning och delaktighet i samhället, värna om grundläggande demokratiska värden och 

verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism”.83 Det svenska samhället skulle nu ta tillvara

mångfalden.

Den mångfald som Regeringen tillsammans med den Invandrarpolitiska kommittén tog i 

anspråk var inte endast etnisk mångfald utan även kulturell, religiös, språklig och kunde även 

syfta på de livserfarenheter som landets invånare besatt.84

Utgångspunkterna för en ny politik enligt Regeringens bedömningar var således att samhällets 

etniska och kulturella mångfald borde tas i beaktande i utarbetandet av den generella 

politikens utformning och skulle genomföras inom samtliga samhällsområden och nivåer. 
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Regeringen konstaterade att politik som specifikt riktades till invandrare som grupp borde

begränsas till ”insatser och åtgärder som kunde behövas under den första tiden i Sverige”.85  

Invandrarpolitiska Kommitténs uttalande var förenlig med Regeringens förslag att säråtgärder 

för invandrare skulle begränsas till en introduktionsfas och därefter skulle de åtgärder som 

vidare ansågs nödvändiga inrymmas under ramen för den generella politiken. Inom 

remissinstanserna instämde en stor majoritet till kommitténs förslag.86  

Med demokratiska förhållningssätt i åtanke skulle således mångfalden återspeglas både i hur 

politiken formulerades och hur den kom att genomföras. 

”Detta är nödvändigt för att trovärdigt kunna hävda att politiken tar sin utgångspunkt i 

alla människors lika värde. Vidare torde möjligheterna att bryta dagens tendenser till 

etnisk segregering i samhället och ge förutsättningar för bättre levnadsförhållanden för 

utsatta grupper öka om politiken utformas med utgångspunkt i befolkningens faktiska 

sammansättning och bakgrund och tar tillvara alla de kompetenser och erfarenheter

som finns i landet”.87

Regeringen konkretiserade yttrandet med att det skulle vara behovet i sig och inte 

invandrarskapet som motiverade åtgärderna. Fortsättningsvis ansågs säråtgärder riktade till 

invandrare bidragit till en felaktig föreställning om att invandrare var en från svenskar 

avvikande och ”homogen grupp” och därtill var det angeläget att framtida säråtgärder endast 

riktades till invandrargruppen då det var befogat, kunde tänkas vara aktuellt i sammanhang då 

invandrarskapet dominerar över åtgärdsbehoven. Det var främst under första tiden i Sverige 

som det kunde finnas skäl att låta invandrarskapet stå i fokus då ”de flesta invandrare hade

mycket gemensamt”.88 Regeringen pekade på faktorer som att flertalet inte har svenska som 

modersmål och inte besitter kunskaper om hur samhället fungerar. Regeringen ansåg därför 

att de som invandrar kunde behöva stöd för att snabbt skaffa sig de redskap de var i behov av 

för att kunna leva och försörja sig i Sverige. Det skulle, enligt Regeringen, medverka till att 

människor gavs möjlighet att; 

”själva välja identitet och framträda som självständiga individer, med egna resurser 

och med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv”.89
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Utifrån Regeringens förslag för en framtida integrationspolitik skulle mål och inriktning vara

följande;

- lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

- en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, samt

- en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som 

alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. 

Det integrationspolitiska arbetet skall inriktas på;

- ge förutsättningar till individers egen försörjning och delaktighet i samhället, 

- värna om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika 

rättigheter och möjligheter, samt 

- förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.90  

Den Invandrarpolitiska kommittén var i samklang med Regeringens förslag och utgick från 

samma grundläggande syn på samhällets etniska mångfald och instämde till behovet av att en 

ny politik kom till stånd. Även remissinstanserna var av samma mening som kommittén och 

Regeringen och utan invändningar till förslagen antogs förslagen med bred majoritet. 

Det var främst mot bakgrund av att Sverige blivit ett samhälle med etnisk och kulturell 

mångfald som regeringens förslag utarbetades. Regeringen påtaliggjorde de många gånger 

oacceptabla situationer som ”den utpekande invandrarpolitiken” utsatt personer med utländsk 

bakgrund för. Det var dags att definitivt ta ett steg bort från den och istället tillämpa en politik 

uppbyggd på samhällets mångfald och ”ge kraft att motverka och förebygga ett utanförskap 

och en marginalisering som sammanfaller med etniska gränser”.

Regeringen hävdade att det var befogat att samla alla synsätt och åtgärder som syftade till att 

skapa lika rättigheter och möjligheter för alla inom begreppet integrationspolitik. Med andra 

ord skulle integrationspolitiken formuleras så att den kom att beröra hela befolkningen och 

den utveckling samhället möter. Vad som skulle skilja integrationspolitik från den politik som 

görs gällande inom övriga samhällsområden var att den;
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”Skall uppmärksamma dem som på grund av härkomst eller till följd av sin etniska och 

kulturella bakgrund riskerar att få ett sämre utgångsläge eller hamna i en sämre 

situation än andra i befolkningen samt att den skall uppmärksamma och åtgärda 

orsakerna. Det är således de i vid mening etniska aspekterna och dimensionerna i 

samhället som integrationspolitiken bör ta sikte på”.91

Integrationspolitikens övergripande mål skulle även innebära lika skyldigheter som angavs 

vara väl förankrat i den svenska, demokratiska tradition som även präglat tidigare 

invandrarpolitik. Regeringens handlande uttrycktes inte endast formella rättigheter och 

möjligheter utan därtill reella möjligheter och faktiska resultat. Det skulle handla om ett 

dubbelsidigt ansvarstagande där den enskilda individen själv väljer hur denna vill förhålla sig 

till och utveckla den egna etniska och kulturella identiteten men samhällets uppgift skulle vara 

att underlätta för individen att integrera sina gamla och nya livsmönster på det sätt denne själv 

önskar.92

5.2.3 Integrationspolitikens genomförande

För att integrationspolitiken skulle kunna omsättas i konkret handling ansåg Regeringen att ett 

behov fanns av både lokal och regional förankring i samhället och en ny myndighet med 

ansvar för att de integrationspolitiska målen skulle få genomslag i praktiken. 

Kommunerna som hade haft en central roll i förverkligandet av invandrarpolitiken skulle även 

fortsättningsvis behålla den positionen med ett tillägg, att utarbeta mer ingående 

integrationsplaner. Liknande ansvarstagande skulle ligga kvar för Länsstyrelserna som haft till 

uppgift att samordna statliga och kommunala verksamheter genom ett brett kontaktnät inom 

olika samhällssektorer. Länsstyrelserna ansågs besitta kunskaper om näringsliv och 

arbetsmarknad som var värdefulla för att kunna förverkliga de integrationspolitiska målen.

Den organisatoriska förändringen skulle göras genom att inrätta en ny myndighet som skulle 

ha sin grund i integrationspolitikens mål och inriktning. Ingen myndighet hade ett samlat 

ansvar och en samlad kompetens för frågor med anknytning till samhällets etniska och 

kulturella mångfald. Inte heller fanns någon myndighet med ett övergripande ansvar att följa 
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och utvärdera utvecklingen i samhället i ett integrationspolitiskt perspektiv vilket ansågs bero 

på att invandrarpolitiken primärt var inriktad på invandrare och samhällets relationer till dem

och därmed inte gjorde en myndighet med översyn nödvändig.93

Regeringens bedömning var att den nya myndighetens uppgift att behjälpa politikområdet 

uppnå uppställda mål, borde vara att;

- främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund 

samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism,

- verka för att nyanlända invandares behov av stöd uppmärksammas,

- följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv,

- verka för att integrationspolitikens mål och synsätt genomsyrar statliga myndigheters 

och kommuners verksamhet liksom samhället i övrigt,

- besluta om statlig ersättning till kommuner,

- ge stöd till organisationer,

- ha ett beställar- och samordningsansvar för statistikfrågor inom myndighetens 

ansvarsområde.94

I korthet, utifrån uppställda punkter, sträckte sig den nya myndighetens ansvarområde över 

flera samhällsektorer och uppgifter som specifikt berörde integrationsfrågor skulle flyttas från 

Invandrarverket och tilldelas den nya myndigheten. Den mest angelägna uppgiften skulle

dock enligt Regeringen vara att verka för att alla berörda myndigheter tog reellt ansvar för att 

inom sina respektive verksamhetsområden aktivt arbeta i linje med de integrationspolitiska 

målen. En utgångspunkt för dialog med kommunerna skulle vara de integrationsplaner som 

kommuner skulle utarbeta för sin integrationspolitiska verksamhet.95

Regeringens förslag var i överensstämmelse med den invandrarpolitiska utredningens förslag 

och de flesta remissinstanser delade även de regeringens syn på vilka uppgifter den nya 

myndigheten tilldelas. 
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Den positiva inställningen till förslaget av en ny myndighet delades även av Centerpartiets 

Roland Larsson, men framhöll dock att det mest önskvärda vore om integrationsarbetet 

skedde på lokal nivå och pekade starkt på åsikten att; 

”den nya myndigheten ej utvecklas till en byråkratisk organisation till nackdel för det 

lokala arbetet”.96

Socialdemokraten Juan Fonseca var mer skeptisk på grund av att han hävdade att ett 

Integrationsverk motsäger intentionen att få bort ”vi-och-dom”- tänkandet, det skulle snarare 

befästa detta faktum. Fonseca ser inte en ny myndighet som lösningen på problemet; 

”den hjälper inte den enskilda individen att få jobb och bli accepterade”97

Fonseca ansåg vidare att Regeringen borde koncentrera sina insatser på sakområden och 

decentralisera problemet istället för att centralisera. 

Moderata samlingspartiet och Gullan Lindblad var tydliga i sitt avståndstagande till en ny 

myndighet; 

”…anser vi moderater inte att det är motiverat att inrätta en ny myndighet. Statens 

invandrarverk (SIV) har fått uppgifter som medför en mer gränsnära verksamhet och det vore 

därför naturligt att avknoppa integrationsverksamheten. Vi finner att en delning ändå inte är 

motiverad utan menar att SIV kan klara de olika rollerna med en utvecklad och tydliggjord 

organisation”.
98

Trots motsättning till en ny myndighet föreslogs den nya integrationsmyndigheten påbörja 

sitt arbete den 1 juni 1998.99 Onsdagen den 3 december 1997 godkände Riksdagen 

Regeringens förslag till mål och inriktning för den framtida integrationspolitiken.100

Riksdagens beslut var delvis följande;

”Säråtgärder som riktar sig till invandrare som grupp ska begränsas till insatser och 

åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige. En nyhet var därvid att 

kommunerna fick möjlighet bevilja introduktionsersättning till andra invandrare än 

skyddsbehövande och deras anhöriga om de deltar i ett introduktionsprogram. Det 

integrationspolitiska arbetet ska inriktas bl.a. på att ge stöd till individers egen försörjning 

och delaktighet i samhället. En ny myndighet ska inrättas med ansvar för att 
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integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden samt för att 

aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället”.101

Med nya förhoppningar om en lösning på framförd kritik under tidigare period gick Sverige 

in i 1998års valperiod. Ny Demokrati uppnådde inte 4 % spärren, Vänsterpartiet gick framåt 

och Socialdemokraterna gjorde ett bra val. Miljöpartiet nådde precis över spärren och kom in 

i Riksdagen. Den borgerliga Regeringen avgick och Socialdemokraterna bildade en ny 

minoritetsregering.102

Ett stort diskussionsämne var under denna valrörelse den höga arbetslösheten bland 

invandrare. I samtliga valmanifest nämndes frågor som kopplades till invandrare eller 

flyktingar.103 Det kunde handla om ämnen som integrationspolitik, arbetslöshet eller 

arbetsmarknadsåtgärder och förändringar i arbetsrätten. Flyktingpolitik kom således att tonas 

ner och intresset ökade mot dem som redan invandrat. Vissa indikationer angavs gällande att 

Sverige inte hade råd att ta hand om de personer som kommit hit, i varje fall inte utan att 

svenska kommuner antingen skulle få spara eller höja skatten. Bildt uttalar den 3 september 

1998 i ”Om svar anhålles” att;

” – Vi kan inte bära hela världens bördor på våra skuldror. Jag vet ju, det vet vi alla, 

att när vi hamnar i de här situationerna där det kommer en flyktingvåg från andra 

länder... och det kan vara krig, vi måste göra det, inte tu tal om den saken – så slår det 

direkt in i Göran Holms kommunala budget i Vellinge. Och förr eller senare så får han 

då spara på sophämtningen eller spara på skolan eller nånting sånt om han inte vill 

höja skatten. Och staten hjälpte till i viss utsträckning men staten kan inte hjälpa till 

fullt ut. När vi då dessutom haft en situation på arbetsmarkanden som vi har just nu där 

dom tvingas gå på bidrag och alldeles för länge utan jobb så blir det dyrt. Därför så 

tror jag att vi måste samverka mellan länderna om detta. Och vi kan inte föra en politik 

som är alltför mycket avvikande från andra länder.”104
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5.3  2000-talets kompletterande integrationspolitik

Debatten gällande integrationspolitiken med ansvarig myndighet försvann inte under 2000-

talet. I betänkandet som lades fram år 2000 påpekade Regeringen och Riksdagen att det 

integrationspolitiska målet; lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund, med samhällets mångfald som grund, även skulle innebära lika skyldigheter oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund.105 Riksdagen tillkännagav för Regeringen att målet borde

tydliggöras med en komplettering. Förslaget var att ordet skyldigheter skulle tydliggöras på 

ett sådant sätt att det klart framgick att lika rättigheter och möjligheter även skulle inkludera 

att alla hade lika skyldigheter.

I genomgången, i Regeringens skrivelse 2001/02 ”integrationspolitik för 2000-talet”, av hur 

de integrationspolitiska målen slagit igenom inom olika samhällsområden angavs en kluven 

bild. En av de mer positiva utvecklingar som nämndes var att det fanns en mycket större 

medvetenhet hos individer, myndigheter och organisationer m.m. jämfört med fyra år sedan 

om samhällets etniska mångfald. Den etniska mångfalden hade även påverkat

samhällsutvecklingen på olika sätt och det fanns en större öppenhet i samhället för intryck 

från en alltmer internationaliserad värld. Inom exempelvis kulturpolitiken uppenbarades att 

Regeringens engagemang främjat kulturlivet som vid denna tidpunkt byggde på samhällets 

etniska och kulturella mångfald.106 Arbetslösheten bland invandrare hade, enligt skrivelsen, 

minskat under slutet av 1990-talet och fler nyanlända invandrare kunde försörja sig själva och 

kommunernas socialbidragsutbetalningar minskade.107 Skrivelsen tar därefter en annan 

vändning och utvecklingen bedömdes inte ha fått genomslag på samhällsutvecklingen. 

Insatserna tycktes inte alltid ha varit effektiva och de avsedda resultaten hade inte uppnåtts.

Skillnaderna mellan invandrare och människor födda i Sverige var fortfarande oacceptabelt 

stora särskilt på arbetsmarknaden och i arbetslivet. 

Den här utvecklingen förmodades ha en grundförklaring i faktorer som exempelvis 

invandrarnas vistelselängd i landet, bristande kontaktnät och brister i det svenska språket. 

Regeringens bedömning för integrationspolitikens fortsatta målsättning borde vara att vidare

inriktas på att skapa förutsättningar för egen försörjning, delaktighet, värna om demokratiska 

värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter. Regeringen avsåg således att 
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utveckla och förbättra genomförandet av integrationspolitiken inom olika områden men dock 

ansågs det inte finnas skäl till förändringar av den huvudsakliga inriktningen på 

integrationspolitiken.108

Motionärerna under perioden, då betänkande 2000/01 aktualiserades var inte lika övertygade 

gällande integrationspolitikens verksamhet. Speciellt kritiserades och ifrågasattes 

integrationsverket existerande. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet var samtliga 

negativt inställda till dess befintlighet och hänvisade till att de redan från början, då förslaget 

togs upp gällande en ny myndighet, var emot att inrätta en myndighet som genom

byråkratiska beslut skulle styra integrationspolitiken.109 Kristdemokraterna tog en klar 

ståndpunkt i frågan om integrationsverkets existens - partiet ansåg att verket skulle läggas ned 

den 1 juni 2001.110

Kritiken som framfördes av partierna mot Integrationsverket följde med in i valperioden 2002,

som fram till dess hade styrts av en socialdemokratisk minoritetsregering. 

I valrörelsen var integration, med diverse sakområdesfrågor, en av de mest uppmärksammade. 

Frågor gällande arbetskraftsinvandring, segregation, språktest, invandrares arbetslöshet, 

förtryck av unga invandrarflickor/kvinnor, lågt valdeltagande bland invandrare och 

inkomstskillnader mellan ut- och inrikes födda var några av de frågor som kom att diskuteras 

under utfrågningar och debatter.111 Samtliga manifest tog upp frågor som kopplades till 

invandrare. Både Folkpartiet och Moderaterna presenterade sina integrationspolitiska program 

som viktiga inslag under valrörelsen. Programmen berörde till stor del det outnyttjade 

humankapital som fanns tillgängligt i samhället. Maud Olofsson uttalade i utfrågningen att;

”dom som kommer till oss, dom har ju kunskaper, dom har utbildning, dom har 

erfarenheter som vårt samhälle skulle må väl av. Och skulle vi ta tillvara på det, ja då 

skulle man ju integreras på ett bättre sätt”.112

Sammanfattningsvis krävde partierna, likt tidigare perioder, tydligare och förbättrade 

åtgärder för invandrare inom samtliga samhällsområden. Vidare fastställdes i 

budgetpropositionen för 2002 att;

                                                          
108 Skr. 2001/02:129; 14 mars 2002, sidorna 123-125
109 Motion Sf633, Motion Sf645, Motion Fi211
110 Motion Sf645
111 SOU 2006:52; sidan 134
112 SOU 2006:52; sidan 142 uttalandet gjordes 22/8 2002
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”utvecklingen inom det integrationspolitiska området är långt ifrån tillfredsställande i 

förhållande till de mål som riksdagen beslutat. Segregationen i det svenska samhället 

är fortfarande stor och många människor med utländsk bakgrund upplever det svenska 

samhället som diskriminerande”.113  

Vidare i budgetpropositionen fortsätter oenigheter gällande Integrationsverkets existerande

att diskuteras. Regeringen och utskottet hävdar att Integrationsverket bedrivit ett 

målmedvetet arbete och utfört de verksamheter som följer av målen. Däremot anser utskottet 

att Integrationsverket borde förstärka insatser för att motverka rasism, främlingsfientlighet 

och etnisk diskriminering. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna motsatte sig förd argumentation gällande 

Integrationsverkets arbete, och förespråkade en avveckling av verket.114 Trots motsättningar 

från nämnda partier upplevde inte utskottet att det fanns skäl nog att ändra dåvarande 

förordningar men Integrationsverket skulle prioritera olika projekt som skulle verka 

främjande för invandrares inkludering och lika rättigheter i samhället. Därtill skulle 

Integrationsverket varje år redovisa till regeringen statsbidragets användning i förhållande till 

bidragets användning i förhållande till bidragets syfte och till de integrationspolitiska 

målen.115  

Med bakgrund till Regeringens beslut om ”vissa” justeringar i integrationspolitiken var de 

integrationspolitiska målen;

 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund.

 En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.

 En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 

gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som 

alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. 

De angivna integrationspolitiska målen har således behållit dess utformande och har efter år 

2002 inte utsatts för några betydande omprövningar gällande eventuell reformering. Dock 

tillsattes en utredning, ”utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering”, av 

regeringen den 22 april 2004. I uppdraget ingick att identifiera strukturell diskriminering på 

grund av etnisk eller religiös tillhörighet och analysera mekanismerna bakom den och dess 

                                                          
113 Betänkande 2001/02:SfU2
114 Motion Sf383, Motion Sf399, Motion Fi294
115 Betänkande 2001/02:SfU2
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konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen.116 Utredningens tillkomst 

grundades på uppfattningen att integrationspolitiken hade kommit till en återvändsgränd; 

”eftersom den endast kan förverkligas genom att ständigt återskapa uppdelning 

mellan vi-och-dem. Vi svenskar som är integrerade, och de invandrare som ska 

integreras i vårt samhälle och därför behöver integrationspolitik”.117

År 2006 överlämnades utredningen till regeringen och slutbetänkandet av; ”Utredning om 

makt, integration och strukturell diskriminering” kom under benämningen ”Integrationens 

svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning”. Utifrån genomgången 

forskning, resultat från speciellt tillsatta arbetsgrupper m.fl. var förslagen till 

omstruktureringar inom integrationsområdet flera. Bland annat konstaterades åtgärden att 

lägga ned Justitiedepartementets integrations- och mångfaldsenhet, behov av nya 

institutionella förutsättningar och en ny myndighet för att främja ”lika möjligheter och 

likvärdigt utfall”.118 Slutbetänkandet innefattade även förslag för en ny politik som skall 

verka för att;

 Minska ekonomiska ojämlikheter

 Bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen på grund av etnisk och 

religiös bakgrund, 

 skapa lika möjligheter och likvärdigt utfall för alla utifrån prestationer, samt

 ha ett globalt perspektiv

Den strukturella omorganiseringen förutsätter att Integrationsverket läggs ned och med det

att insatser för integration upphör. Istället skall arbete för ”nyanländas” etablering, dvs. 

introduktion och motverkande av strukturell/institutionell diskriminering delas mellan två 

nya myndigheter. All verksamhet som Integrationsverket bedriver som inte direkt handlar om 

nyanländas etablering ska avvecklas där vissa uppdrag omformuleras och övergår till den nya 

föreslagna myndigheten för ”lika möjligheter och likvärdigt utfall”. Fortsättningsvis föreslås 

att den nya myndigheten skall benämnas Introduktionsverket.119

                                                          
116 SOU 2006:79 ”integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning” 
117SOU 2006:79 ”integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning”; sidan 9
118  SOU 2006:79 ”integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning”; sidan 25
119 SOU 2006:79; sidan 24
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Det här betänkandet lades fram i samband med valrörelsen 2006 och till skillnad från tidigare 

valrörelser var Socialdemokraterna relativt passiva i ställningstagandet gällande 

integrationsfrågan. I valmanifestet läggs största tyngdpunkten på frågor beträffande 

barnomsorg och miljöfrågor. 120 Integrationsområdet nämns ur ett övergripande och generellt 

perspektiv såsom; 

”Alla insatser måste anpassas så att varje individ får det stöd man har behov av. 

Särskilda insatser behövs i storstädernas förorter och i socialt utsatta områden. Inte 

minst behövs särskilda satsningar för barnen i skolan. Intolerans och fördomar ska 

bekämpas”.121

Däremot har alliansen Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet varit 

mer ambitiösa inför denna valrörelse och tillägnat ett enskilt stycke för integrationsfrågor.  

Fokuseringen i manifestet berör vikten av tillgång till arbete och att språkundervisningen 

förbättras för att integrationen skall lyckas, vilket alliansen i detta skede befäster med att;

”Den svenska integrationspolitiken har misslyckats. Alltför många har alltför svårt att

ta sig in i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Svenskundervisningen för

nyanlända invandrare uppvisar dåliga resultat, och många deltar inte i utbildningen.

Klyftorna vidgas socialt och ekonomiskt ”.122

Krafttag skall, enligt manifestet, tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den svenska

arbetsmarknaden varav en tydlig och samlad lagstiftning mot diskriminering anses nödvändig. 

För att minska risken för diskriminering i arbetslivet föreslogs användandet av ett

anonymiserat anställningsförfarande. Alliansen vill därför initiera ett försök med

anonymiserade ansökningar inom den offentliga sektorn.

Sedan det borgerliga blocket tog hem segern i 2006års valrörelse har alliansen i 2007års 

budgetproposition presenterat ett speciellt integrationspaket som bland annat ska förbättra 

möjligheterna på arbets- och bostadsmarknaden för utrikes födda. Fokus ligger på en snabb 

arbetsmarknadsetablering och ett minskat bidragsberoende.123 Förutom detta fattades ett 

beslut där det framgick att Integrationsverket skall läggas ned den 1 juli detta år, 2007. 

                                                          
120 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Socialdemokraternasvalmanifest2006.pdf
121 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Socialdemokraternasvalmanifest2006.pdf
122 http://www.alliansforsverige.se/uploads/tx_wupdocumentlist/Valmanifest_2006.pdf; sidorna 13-15
123 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/61/9c10cef1.pdf
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Migrationsverket skall i samarbete med Länsstyrelserna ta över ansvaret gällande nyanlända 

personer. Migrationsverket skall ha det övergripande ansvaret att se till att det finns 

beredskap och kapacitet att ta emot flyktingar medan Länsstyrelserna överlägger med 

kommunerna om det praktiska, mottagande och de nyanlända flyktingarnas introduktion.124

Regeringen anger att den inom kort kommer att tillsätta en särskild utredare som skall lämna 

förslag till utformning av det framtida flyktingmottagandet och introduktionen. Utredaren ska 

bl a lämna förslag till ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter, kommuner och övriga 

centrala aktörer.

Nuvarande Integrationsminister avslutar det hittills avklarade integrationsarbetet med;

” - Vi vill ha in ökad valfrihet och mer incitament i systemet för att styra nyanlända till 

områden där det finns arbete och bostäder. Vi vill ha starkt fokus på att öka 

möjligheterna till ett snabbt arbetsmarknadsinträde. Slutligen vill vi ge individen ökad 

valfrihet i introduktionsfasen och tydliga incitament att klara sin egen försörjning”.125

Kritiken har dock inte låtit vänta på sig, redan tisdagen den 10 april kunde Stockholmare läsa 

i dagstidningen ”Stockholm City” att inte ett enda möte om integrationsfrågor i Stockholms 

stad har hållits sedan valet. Beredningens ordförande Kristina Alvendal (m) avböjde kritiken 

med att lugnt svara; 

”- Kritiken är inte berättigad. Vi har ägnat sex månader åt att få en överblick över 

integrationsfrågan, det kommer att komma påtagliga förslag inom kort”.126

                                                          
124 http://www.regeringen.se/sb/d/8862/a/78368
125 http://www.regeringen.se/sb/d/8862/a/78368
126 Stockholm City; 2007-04-10; sidan 2
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Kapitel sex
ANALYS

”Vart man kommer ifrån skall inte avgöra vart man ska”

6.1 ”Vi och dom”– period ett

Under periodens tidiga skede var den allmänna uppfattningen att de ”utlänningar” som bodde 

i Sverige och inte hade avsikter att återvända till sina hemländer borde rätta sig efter det 

svenska samhället med tillhörande normer och livsmönster.

Invandrare skulle inte stödjas med speciellt tillsatta åtgärdsprogram utan skulle på eget manér 

få tillgodose sin vilja att upprätthålla det egna språket och kulturen. Det här tankemönstret 

medförde att Regeringen vid tidigt 70-tal kom att föra en kombination av assimilations- och 

segregationspolitik. Det handlade om att fokusera på majoritetsbefolkningens välmående och 

fortlevnad som är assimilationspolitikens huvudsakliga karaktärsdrag. Segregationen anfördes 

på så vis att inga speciella åtgärder antogs för att underlätta minoritetsgruppens existerande i 

samhället. 

Dock kom detta utgångsläge att ifrågasättas då det ansågs att den särskiljande politiken låg 

farligt nära den historiska raspolitik som förts under kolonialtiden. 

År 1968 tillsattes en Invandrarutredning som kom att verka som en utomsektoriell källa med 

uppdrag att föra fram förslag till Regeringen angående hur invandrares anpassning till det 

svenska samhället kunde underlättas, och på så vis anses vara i samklang med demokratiska 

värden.

Med Invandrarutredningens undersökningsresultat som underlag fattade regeringen år 1975 

det invandrarpolitiska beslutet att de invandrarpolitiska målen skulle vara; jämlikhet, valfrihet 

och samverkan. Generellt resulterade till att invandrare synliggjordes i samhället.

Det var först i början av 1990-talet som invandrarpolitiken återigen kom att utredas, innan 

dess har inga betydliga förändringar kunnat spåras. Debatt och kritik var befintlig både från 
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den ”svenska” delen av befolkningen samt från ”invandrarna” under 80-talet. Kritiken berörde 

främst flyktingpolitiken som inte fick något större gehör i fråga om reformeringar inom 

politikområdet – migrationspolitik.

Uppförd diskussion kom däremot att ligga till grund för 1990-talets hårdnande attityder till 

invandrarpolitiken. Svenskarnas kritik gällde främst sociala orosmoment, såsom kriminalitet, 

och invandrarnas kritik som riktades till Regeringen gällde främst kategoriseringen av 

invandrare och flyktingar som under lång tid likställdes med varandra.  

Attityden hårdnade påtagligt under 1990 talet, då flera attentat rapporterades kommande från 

båda grupper. Speciellt iscenväckande var Lasermannens utlopp mot mörkhåriga personer av 

annan ”ras”. 

Majoriteten av partierna var villrådiga och intog en passiv roll till periodens händelser. Det 

enda parti som avvek var Ny Demokrati som förde en hårddragen diskussion där invandrare 

påstods bedriva tveksamma och illegala verksamheter och till största delen försörjde sig på 

bidrag. 

De upptrappade åsiktsbildningarna nådde till slut kulmen och Regeringens agerande 

resulterade i slutbetänkandet ”Sverige, Mångfalden och Framtiden”. 

Betänkandet fastställde att en ”ny” invandrarpolitik var nödvändig och framförde vikten av en 

långsiktig integration. Den långsiktiga integrationen skulle påbörjas med en kortare 

introduktionsperiod där särbehandling skulle frångås men invandrares behov skulle 

uppmärksammas för personer som bott kortare än fem år i Sverige.

Den invandrarpolitiska modellen kommer under period 1 anta följande gestaltning;                                                             
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En invandrarpolitisk Kommitté inrättades likaså för det här uppdraget och kom att även i 

detta fall verka som utomsektoriell inputkälla. Stor vikt och noggrant övervägande gjordes 

utefter utredningens presenterade resultat. Den Invandrarpolitiska Kommittén observerade 

problematik med diskrimineringen på arbetsmarknaden vilket anlade de utomsektoriella 

bakomliggande motiven. För att komma ifrån den utvecklingen ansågs motiven jämlikhet, 

valfrihet och samverkan viktiga att uppnå – därav utomsektoriellt uttalade motiv. 

Regeringens och Riksdagens motiv och bedömningar var i överensstämmelse med 

utomsektoriella; det vill säga att det förelåg ett historiskt invandrarpolitiskt problem. Det 

inomsektoriella bakomliggande motivet var således en utpekande assimilationspolitik som 

utefter utomsektoriell bedömning skulle motverkas av jämlikhet, valfrihet och samverkan –

inomsektoriellt uttalade motiv.

Generellt skulle samhället genomsyras av den ”nya” invandrarpolitiken på ett annat sätt än  

tidigare och det skulle avspeglas i samtliga samhällssektorer för att komma ifrån 

diskriminering och marginalisering.

Perioden kan utefter detta sägas bestå av två identifierbara skillnader;

1975 verkade målen jämlikhet, valfrihet och samverkan för att ta steget från en assimilations-

och segregationspolitik. 1990 –talet innebar dels, på grund av hätska motsättningar, en från 

folket förstärkt indirekt segregationspolitik och dels lades grunden till en mångkulturell 

politik där särskilda fördelar skulle tilldelas invandrare som inte bott i landet längre än fem år.  
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6.2 ”Olika-bud”- period två

Den här perioden kantas av flera olika budgivningar gällande vilken invandrarpolitik man vill 

föra och kanske än viktigare vilken som ansågs ”passande” att föra utifrån den Svenska 

demokratin. 

Centerpartiets Roland Larsson uttryckte detta med att hänvisa till att det demokratiska 

systemet måste ”garantera allas möjligheter att delta”. Utomsektoriellt talades det således om 

att människor skulle ges likvärdiga möjligheter men det skulle även krävas att samtliga tog 

på sig sin del av ansvaret. Här kan en viss motprestation från samhällsbefolkningen urskiljas. 

Individer skulle få ta ansvar för det samhälle som de levde i för att kunna få ta del av de 

möjligheter som av samhället därmed skulle tilldelas dem. Ett ”ge-och-ta” förhållande skulle 

således råda.

Då politikens innebörd under denna period börjar frångå de ursprungligt skapade

invandrarpolitiska ansiktena kan konturer till nya ansikten urskiljas. 

Politiken fokuserade nu mer på vilka bidrag den enskilde individen kunde tillföra samhället 

oberoende av etnicitet, klass, kön eller ålder.

Konturerna på ett nionde ansikte under period 2 kan enligt personlig mening benämnas 

Kravpolitik. Vilket är ett ansikte som utgår ifrån samhällets samtliga invånare och som skall 

ge likvärdiga möjligheter att delta i samhällslivet men då krävs även att samtliga tar på sig 

uppgiften att ansvara för detsamma.

Fortsättningsvis hade utomsektoriella inputkällor, likt Roland Larsson och centerpartiet,

uppmärksammat att det som förr var ett homogent befolkningssammansatt land och till 

största delen ”gästats” [egen citering] av arbetskraftsinvandring intagit en ny skepnad. Därav 

borde de invandrarpolitiska utgångspunkterna utgå från samhällets etniska mångfald. Inte 

minst inom arbetsmarkandspolitiken vilken ansågs vara nyckeln till en framgångsrik 

integration i samhället och ansågs vara ett effektivt tillvägagångssätt att motverka

segregationspolitik. 

Det var Socialdemokraten Fonsecas viktigaste argument för en ny politik, att lösa 

”segregationsproblematiken”. Segregationspolitik hade inom denna period kommit att få ett 

strakt grepp inom samhället, utan att från början haft den avsikten. Man kan med andra ord 
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tala om att en pervers effekt uppstått till följd av tidigare förd assimilationspolitik och

tidigare rådande samhällsutveckling på 1990-talet.  

Moderata samlingspartiets Gullan Lindblad talade även hon om att invandrarpolitiken 

utgjorts av ”kollektiva lösningar” och att ”enhetlighet varit viktigare än valfrihet och 

mångfald”. Flertal med Lindblad lade fram vikten av ett synsätt som bygger på invandrarnas 

egna förutsättningar. Det innebar att individer skulle tilldelas de resurser som de var i behov 

av för att kunna införskaffa och få utlopp för sina egna förutsättningar oberoende av etnicitet, 

kön, eller ålder.

Här kan därmed tänkas att ett tionde invandrarpolitiskt ansikte börjar ta sin form-

Förutsättningspolitik. En politik som inte tar utgångspunkt från karaktäristiska 

personlighetsdrag hos en individ utan snarare ta tillvara dennes inneboende kunskaper att 

kunna dra sitt strå till stacken och vilket skall underlättas för denne om så anses vara 

nödvändigt. Till skillnad från mångkulturell politik skulle Förutsättningspolitiken hänförs till 

ekonomiska värden i den meningen att det är samhällets effektivitet som är det centrala. 

Effektivitet skall åstadkommas genom att använda tillgängligt humankapital på rätt sätt.

Inomsektoriellt skulle de invandrarpolitiska målen vara ”lika rättigheter och möjligheter för 

alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund; en samhällsgemenskap med samhällets mångfald 

som grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans”. 

Ståndpunkterna utgör grunden i en mångkulturell invandrarpolitik som utgår från att 

tillvarata rätten att vara olik ifråga om klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. 

Till detta gjorde sig residualistisk politik gällande då Regeringen konkretiserar yttrandet; att 

den nya politiken skall utgå från att tillvarata all de kompetenser och erfarenheter som finns i 

landet, med att det skall vara behovet i sig och inte invandrarskapet som motiverar 

åtgärderna. Regeringen fortsätter med residualistisk politisk infallsvinkel i sammanhanget 

gällande arbetsmarknadstillträdet där Regeringen anser att de som invandrar kan behöva stöd 

för att snabbt skaffa sig de redskap de kan tänkas vara i behov av för att kunna leva och 

försörja sig. Återigen står individens behov i fokus och alla behandlas utifrån samma regler. 

Den ”nya” integrationspolitikens mål skulle vara;
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- lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund 

(mångkulturell politik)

- en samhällsgemenskap med mångfald som grund

- en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som 

alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för (kravpolitik)

Integrationspolitiskt arbete skulle inriktas på;

- ge förutsättningar till individers egen försörjning och delaktighet i samhället 

(förutsättningspolitik)

- värna om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnor och mäns lika 

rättigheter och möjligheter (Jämlikhet- uttalat invandrarpolitiskt mål)

- förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism (rätt till att 

vara olik)

Detta skulle ytterligare behjälpas med inrättandet av Integrationsverket som skulle arbeta 

utifrån de integrationspolitiska målen.

Den invandrarpolitiska modellen kommer under period 2 anta följande sammanställning;

                                             

Den Invandrarpolitiska kommittén som även under period 2 tillsattes tillförde Regeringen 

betydande input. Kommitténs (utomsektoriell) uttalade motiv var mångfald och 

förutsättningar kommande från dåvarande samhällsutveckling, med hög arbetslöshet och stor 

andel utbetalt bidrag. Det kom att hänföras Regeringens inomsektoriella bakomliggande 

motiv; mångfald, och från tidigare förd invandrarpolitik som betraktat invandrare som en 
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homogen grupp; frångå kollektiva lösningar. Det anlade de inomsektoriella motiven: lika 

rättighet och lika möjlighet.

6.3 ”Ett halvt steg fram och två tillbaka” – period tre

Debatten gällande integrationspolitik med ansvarig myndighet fick inte komma till ro under 

period 3. I betänkande 2000/01:SfU 2 som Regering och Riksdag lade fram påpekades att en 

justering och tydliggörande var nödvändig för att de integrationspolitiska målen skulle kunna 

komma till sin rätt. 

Målen lika rättighet och möjlighet för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund skulle 

kompletteras på ett sådant sätt att det tydligt framgick att lika rättigheter och möjligheter 

även innebär lika skyldighet. Invandrarpolitikens nionde ansikte; ”kravpolitik”, får offentlig 

växtkraft under 2000-talet. 

I skrivelsen ”integrationspolitik för 2000-talet” uppgavs de integrationspolitiska målen haft 

tvetydiga genomslag. Ett positivt resultat var att samhället gjorts mer medvetet om 

samhällets etniska mångfald jämfört med fyra år tidigare. Det fanns en större öppenhet i 

samhället för intryck kommande från ”främmande” [egen citering] kulturer. 

Arbetslöshet och socialbidragsutbetalningar sades ha minskat men skrivelsen svänger 

därefter och bedömer att insatser som gjorts inte fått genomslag i förhållande till uppsatta 

mål. Skillnaderna mellan invandrare och svenskar var fortfarande stora på arbetsmarknaden. 

I budgetproposition för år 2002 uttrycktes att integrationspolitiken var långt ifrån 

tillfredsställande och att segregationen fortfarande var stor med följden att flera människor 

med utländsk bakgrund upplever samhället som diskriminerande. Därav karaktäriserades 

period 3 fortfarande av andra periodens identifierade perversa effekt – den invandrarpolitiska

typen segregationspolitik.

I propositionen framhölls kritik riktad till Integrationsverkets upprättande som enligt 

partierna snarare försvårat det integrationspolitiska arbetet att gå ifrån ett ”vi-och-dom” 

tänkande då verket tydliggör skillnader mellan människor. Regeringen och utskotten hävdar i 
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motsats till kritiken att Integrationsverket bedrivit ett målinriktat arbete därav ansågs inget 

övervägande gällande verkets existerande nödvändig. I beslutet för propositionen uppställdes 

endast små gradförändringar i de integrationspolitiska målen som under period 3 löd;

- Lika rättigheter, skyldigheter, och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

- En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.

-En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 

gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla 

oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.

Fram till år 2006 har de integrationspolitiska målen antagit samma formering.  Utredningen; 

”utredning om makt, integration och strukturell diskriminering”, som tillsattes 2004 

fastställdes att integrationspolitiken hade kommit till en återvändsgränd och återskapade ”vi-

och-dom”uppdelningen. Utifrån den framställningen lade Regeringen fram år 2006  

”Integrationens svarta bok- agenda för jämlikhet och social sammanhållning” som utefter 

speciellt tillsatta arbetsgrupper angav omstruktureringsförslag inom integrationsområdet. En 

ny politik skulle komma till stånd och omfatta;

- minska ekonomiska ojämlikheter (innefattas i jämlikhetsmålet) 

- bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen på grund av etnisk och 

religiös bakgrund, (frångå den segregationspolitiska typen)

- skapa lika möjligheter och likvärdigt utfall för alla utifrån prestationer samt 

(förutsättnings- samt kravpolitik)

- ha globalt perspektiv (universell politik)
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Slutliga periodens invandrarpolitiska modell övergår till följande kartläggning;

                                    

Under period 3 tillsattes arbetsgrupper besittande kunskap inom integrationsområdet och likt 

föregående perioder; 1 och 2, tillförde dessa Regeringen betydande input. Regeringens 

inomsektoriella angelägenhet var att upprätt hålla demokratiska värden som utmanades under 

perioden utefter vad de utomsektoriella enheterna (arbetsgrupperna) mycket riktigt härledde 

till diskrimineringsproblematik som kom att utgöra dess uttalade motiv om 

segregationspolitiska tendenser. Dessa tendenser hade sina rötter utifrån bakomliggande 

motiv gällande arbetslöshet inom invandrargruppen som medförde svårigheter att skapa 

betydande förutsättningar och hindrade individer att på ett tillfredsställande sätt kunna 

integreras i samhället. 

Detta faktum kom, likt period 2, att fastlägga Regeringens inomsektoriella bakomliggande 

motiv; segregationspolitisk problematik, där den perversa effekten av tidigare förd politik 

dröjt sig kvar ända in på 2000-talet fram till år 2006. De inomsektoriellt uttalade motivet kom 

att vara att skapa förutsättningar till egenförsörjning och delaktighet. 

Från att ha analyserat varje indelningsperiod var och en för sig skall övergripande resultat 

redogöras och problemformulering med frågeställningar skall besvaras. Säcken skall knytas 

ihop.
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6.4 Sammanställning och resultat

Samtliga tre indelningsperioder har kantats av en pervers effekt. Den tidigt förda 

assimilationspolitiken på sent 60- tal medförde den perversa effekten, segregation. 

Avsiktligen uttalades inte faktorer som fastlade en segregationspolitisk typ men indirekt har 

samhället kommit att agera utifrån som att så hade varit fallet. Vilket har gått att spåra under 

hela undersökningsperioden. Under varje indelningsperiod, som även framgår ovan, har

antingen både inomsektoriella och utomsektoriella eller någon av dem, haft motiv som direkt 

eller indirekt pekat på segregationsproblematik. Indirekt har det visat sig under samtliga 

perioders utomsektoriella bakomliggande motiv i form av diskriminering på 

arbetsmarknaden. Därav uppenbaras ett betydande problem som har dröjt sig kvar fram tills 

idag.

Assimiliationspolitiken som var det huvudsakliga motivet till att frångå invandrarpolitiken 

och att införa integrationspolitik har således givit ett starkt historiskt avtryck och påverkat 

utvecklingen av att upprätta en gemenskap i det svenska samhället i negativ riktning. De 

tidiga åsikterna om att invandrare inte skulle ges speciella åtgärdsprogram och att de skulle 

rätta sig till den svenska kulturen har motverkat att frångå kategorisering av människor. En 

kombination av rådande samhällsutveckling, speciellt under 90-talets kraftiga lågkonjunktur, 

omfattande asyltillströmning och kraftiga uttalande riktade mot invandrare kom att befästa 

”Vi-och-dom” tänkandet under period 1. Hur detta har påverkat undersökningsperioden skall 

tydliggöras genom att sammanställa resultatet av den första frågeställningen. 

Fråga 1; Vilka uttalade och bakomliggande; inom- och utomsektoriella motiv, och 

invandrarpolitiska typer kan identifieras under de tre indelningsperioderna; 1, 2, och 3?

Regering och Riksdag har under olika perioder utmanats då segregationstendenserna blivit 

mer påtagliga utifrån rådande samhällsutveckling. Särskilt kritiskt, ur detta perspektiv, var 

90-talets dominerande samhällsklimat med den kraftiga tillströmning av asylansökningar 

som var en av de mest omfattande sedan andra världskriget. 

Motsättningar förstärktes från båda ”befolkningsgrupper”. ”Svenskarna” oroades över den 

brottslighet, kriminalitet som hade kommit att sammankopplas med invandring och de nya 

kulturer som kom med den. ”Invandrarna” var upprörda över att bli behandlade och bemötta 
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på samma sätt som de nytillkomna flyktingarna. De som bott i Sverige en längre tid menade 

att de till skillnad från flyktingar inte hade samma behov eftersom de redan hade påbörjat 

anpassningen till det svenska samhället genom att lära sig språket, utbilda sig och skaffa 

arbete.   

Att råda bot på situationen visade sig vara en svår uppgift.  Andra perioden statuerar detta 

med de många ”budgivningar” gällande invandrarpolitikens omfattning. Samtliga perioders 

bakomliggande, utom- och inomsektoriella motiv, har varit att frångå denna perversa 

segregationseffekt. Under period 1 var de inomsektoriellt bakomliggande motivet en 

utpekande assimilationspolitik och utomsektoriellt behandlade motivet diskriminering på 

arbetsmarkanden. Period 2 hade inomsektoriellt iakttagit behovet av att frångå kollektiva 

lösningar riktade mot ”invandrargruppen” och istället uppmuntra samhällets mångfald. Det 

utomsektoriella bakomliggande motivet var identifiering av arbetslöshet på arbetsmarknaden 

där invandrargruppen var särskilt representerad. Även bidragsberoende kom att bli ett 

bakomliggande motiv då arbetslöshet  ledde till denna försörjningskälla. 

Under sista perioden, 3, återkom det klart fastlagda bakomliggande motivet; 

segregationspolitisk problematik inom den inomsektoriella sfären. Utomsektoriellt kvarstod 

arbetslöshet inom invandrargruppen som bakomliggande motiv. 

Utifrån ”budgivningar” kan Invandrarpolitiken sägas ha varit öppen för småförändringar i 

och med att Regering och Riksdag omprövat sina ställningstaganden under den undersökta 

perioden. De småförändringar som gjorts har antagits med konsensus för de inomsektoriellt 

och utomsektoriellt uppställda motiven.    

Inom de samstämmigt uttalade motiven har flera olika typer av invandrarpolitik kunnat 

uppenbaras och dessutom har två nya typer kunnat skapas. 

Utöver de åtta invandrarpolitiska ansiktena har kravpolitik och förutsättningspolitik 

identifieras under period två. Det invandrarpolitiska tidsintervallet har således karaktäriserats 

av;

 Assimilationspolitik (period 1)

 (Indirekt segregationspolitik under hela undersökningsperioden; 1, 2, 3)

  Mångkulturell politik ( period 2 och 3)
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 Kravpolitik (period 2 och 3)

 Förutsättningspolitik (period 2 och 3)

 Residualistiskpolitik, samt (period 2)

 Universell politik (period 3)

Det har rört sig om sju olika typer av invandrarpolitik på 46 år, räknat från 1960 fram till 

2006, och de har inte varit åtskilda från varandra utan har överlag inverkat under samma 

period. I flertal situationer har de angivna inomsektoriella resonemangen utifrån första 

anblicken tyckts behandla ett invandrarpolitiskt ansikte men vid noggrannare analys visat sig 

omfatta flera typer.  Detta tyder på att Regering och Riksdag varit villrådiga gällande 

invandrarpolitikens fokusering och utformande och likt angiven kritik inriktats på att 

fokusera på detaljer inom politikområdet snarare än att se till helheten. 

Vilket varit påtagligt för samtliga tre indelningsperioder då det invandrarpolitiska området 

inför varje modifiering har tillsatt arbetsgrupper/kommittéer. Det vill säga Regeringen och 

Riskdagen har förlitat sig på ”experters” utredningar och resultat inom politikområdet, därav 

har fokus riktats till detaljerad sakområdesinformation.

Partierna, som varit en andra utomsektoriell källa, har genom, om än sparsamma 

diskussioner, gällande politikområdet haft en betydande roll i att uppmärksamma 

invandrarpolitiska problem. I vissa fall har debatter till och med dragit den invandrarpolitiska 

diskussionen till sin spets med starka ordval och enkelspåriga uttalande kommande ifrån Ny 

demokrati och Sverige Demokraterna.

Även om inte denna utomsektoriella källa tagits i direkt beaktande av Regeringen har den 

haft betydelsefull inverkan på arbetsgruppernas utredningar som via partiernas diskussioner 

kunnat stämma av och tillgodogöra sig väsentlig sakområdesinformation gällande 

invandrares livssituation. Genom att följa upp rådande diskussioner, argument, åsikter och 

sammanställa dessa kan konkreta åtgärder för att bryta segregationsproblematiken och skapa 

förutsättningar för egen försörjning uppnås. 

Dock har inga ansenliga förändringar av invandrarpolitiken i sin helhet kommit till stånd utan 

det har likt Lindbloms Muddling Through inneburit små, nästintill obemärkta, justeringar av 

invandrarpolitiken. Justeringarna har handlat om förtydligande av ord snarare än 

förbättringar av konkreta åtgärder. En egentlig lösning har inte förväntats då Regering och 
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Riksdag valt ”ideella” motiv för sitt handlande, exempelvis jämlikhet, valfrihet och 

samverkan; lika rättighet och lika möjlighet.

Det leder in på att besvara frågeställning nummer två; på vilket sätt har inom- och 

utomsektoriella uttalade motiv som fördes 1997 legat till grund för ifrågasättandet av 2006 

års omdebatterade integrationspolitik? 

Idealistiska motiv, exempelvis, valfrihet eller lika möjlighet är begrepp vars tolkning kan 

göras flerfaldig. Därutöver är det svårt att mäta och dra gränser för vad som kan sägas vara 

uppnådd valfrihet.

Kulturell valfrihet som begreppet inneburit inom invandrarpolitiken har dels lett till 

förväntningar om en särskild politik för etniska grupper och dels uppfattats som en utmaning 

för det som kategoriseras vara ”svenskhet”. Vart går då gränsen för valfrihet och kan staten 

dra sådana gränser?

Liknande problematik har visat sig under undersökningsperioderna då arbetsgrupper och 

kommittéer tilldelats uppgiften att med jämna mellanrum utreda invandrarpolitiken och den 

senare integrationspolitiken. Resultatet av utredningarna har inneburit nya förslag till 

förbättringar inom olika samhällsområden, närmare specifikation av invandrarbegreppet och 

tydliggörande av politikområdets omfattning. 

Motivens omfång har varierat från att ha varit idealistiskt övergripande till mer specifikt.

Därmed kan härledning göras huruvida Regering och Riksdag lyckats eller misslyckats nå 

upp till motivens innebörd. 

De motiv som inomsektoriellt uttalades under period 1 var lika rättighet och lika möjlighet. 

Utomsektoriellt uttalades motiven mångfald och att skapa förutsättningar. Period 3 fastställer 

det utomsektoriella motivet segregationspolitisk problematik vilket visar på att ingen 

förbättring kunnat uppnås med period 2 utomsektoriella uttalade motiv. Hade mångfalden 

antagits i samhället och förutsättningar hade skapats för samhällets samtliga medborgare 

hade ett segregationspolitiskt problem inte uppstått. Vilket uppenbarades i Regeringens 

skrivelse; ”Integrationspolitik för 2000-talet” där utvecklingen inom politikområdet inte 
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bedömdes ha fått genomslag på samhällsutvecklingen. Insatserna tycktes inte ha varit 

effektiva, tänkta resultat uppnåddes inte och skillnaderna mellan befolkningsgrupperna var 

fortfarande oacceptabelt stora. Utifrån den bakgrunden gjordes bedömningen att 

integrationspolitikens fortsatta inriktning skulle vara att skapa förutsättningar för egen 

försörjning – period 3 inomsektoriellt uttalade motiv. 

Därmed har spåren av den omdebatterade integrationspolitiken kunnat göras. 

Konkret fastställde alliansen Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i

valmanifestet inför valperiod år 2006 att den svenska integrationspolitiken har misslyckats. 

Krafttag var nödvändiga för att komma åt huvudsaklig problematik med 

integrationspolitiken, då hittills förd sakområdespolitik inte kunnat realiseras vilket 

tydliggörs i de inom- och utomsektoriellt uttalade motiven för period 2 och 3.   

Det återstår att se huruvida de klart uttalade inomsektoriella motiven kommer att kunna 

förverkligas i samhällets verkliga mångfald eller om det kommer vara dags för en ny 

invandrarpolitisk ”budgivning”.
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