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ABSTRACT 

	  
Integration is an area in today's society characterized by a variety of cultures, 

nationalities and minorities. For a country like Sweden, it is therefore of great 

importance to be democratic and to have respect for all individuals regardless of their 

background or origin. It is very important to share an understanding of each other so 

that exclusion and discrimination stays unfed. This responsibility lies with the 

government and on the various authoritie’s shoulders. The purpose of the study was to 

analyze and describe how the policy on integration has been developed in Sweden. 

Questions to answer are how the Swedish integration policy has developed 

historically, which the Human Rights are applied to the integration of the Swedish 

legislation today and whether the integration policy has been successful in Sweden. 

The method used in this study is qualitative textual analysis and the material has been 

obtained mainly from webpages but also from books and various publications. I have 

read the information and selected the most relevant for answering my questions. It 

turned out that the integration policy in Sweden is not a topic that is easy to measure. 

Despite good results in international studies, discrimination and exclusion exist in the 

country and parts of the population throw criticism on the integration policy. 
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1. INLEDNING 
 

Immigration till Sverige har förekommit i flera hundra år tillbaka i tiden, allt från 

romer som invandrade på 1500-talet till judar som etablerade sig i svenska städer 

under 1700-talet samt skottar som kom till Sverige och startade bryggerier under 

1800-talet. Det är dock inte människor som enbart har tagit sig in i landet genom 

tiderna, många har även utvandrat från Sverige. En stor utvandring skedde kring 

mitten av 1800-talet och under loppet av de kommande hundra åren utvandrade ca 1,3 

miljoner svenskar. Det hela vände sedan runt det sena 1930-talet och många 

flyktingar från bland annat Tyskland samt Baltikum invandrade till Sverige under 

andra världskriget. Några återvände hem efter kriget men en hel del bestämde sig för 

att stanna kvar. Därefter var det en framträdande arbetskraftsinvandring som 

dominerade. Arbetskraftinvandringen ledde till att man 1 juli 1969 valde att bilda en 

myndighet, Statens invandrarverk, som skulle arbeta med integrations- och 

invandrarfrågor. Vidare införde man en reglerad invandring med villkoren att ett 

arbetserbjudande samt ordnad bostad väntade för att invandringen skulle tillåtas. 

Arbeten skulle först tillsättas till arbetslösa här i landet och arbetskraft från utlandet 

skulle enbart godkännas om efterfrågan inte kunde tillgodoses med den arbetskraft 

man hade på hemmaplan. Vad man istället beviljade var uppehållstillstånd till 

flyktingar och familjemedlemmar som ville förenas i Sverige. Konsekvenserna blev 

under 1970-talet att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen minskade samtidigt 

som anknytningsinvandringen istället ökade (Migrationsverket.se, 30.12.2014).  

 

Under 1980-talet dominerades invandringen av flyktingar från Mellanöstern men även 

allmänt missnöjda Sydeuropéer. Det resulterade i längre väntetider gällande 

uppehållstillstånd, fler avslag men även fler förläggningar. Vidare bröt det forna 

Jugoslavien upp på 1990-talet och det skedde en etnisk rensning på Balkan vilket 

medförde en stor invandring till Sverige, mestadels bosniska flyktingar 

(Migrationsverket.se, 30.12.2014).  
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Som vi ser har invandring existerat sedan långt tillbaka och är inget nytt för Sverige 

och man kan även märka att ansvaret och reglerna för invandringsfrågor har ändrats  

genom åren. Till exempel ändrade man lagen den 1 juli 2006 till att kommunerna fick 

ta över ansvaret för boendesituation för ensamkommande asylsökande barn, ett ansvar 

som tidigare legat i Migrationsverkets och innan dess Invandrarverkets händer (Ibid).  

 

Att tvingas fly och komma till ett främmande land på grund av en orolig situation i 

hemlandet kan vara både skrämmande och obehagligt. Krig, flykt, naturkatastrof eller 

andra oroligheter kan vara några av de många anledningar till flykt, men alla möts av 

en gemensam faktor i det främmande landet, nämligen kravet på anpassning. För att 

klara sig i ett nytt land måste man, på ett eller annat sätt, integrera sig i samhället. Det 

kan vara allt från att lära sig landets språk till att ta del i en främmande kultur. Det är 

inte ovanligt att man jämför det livet och den kulturen man är van vid med det nya 

sättet att leva. En ny anpassning är oftast svår eftersom människor ofta är bundna till 

sin kultur och sitt sätt att leva på. Vid sådana situationer kan det vara en trygghet med 

en integrationspolitik i det nya landet. Alla tenderar dock att inte hålla med, det finns 

idag uttalanden som talar för att man borde avskaffa integrationspolitiken. 

Argumenten för avskaffningen är bland annat att den anses placera nyanlända i ett 

fack som egentligen inte behövs; samma sort av uttalanden som tidigare riktade sig 

mot invandrarpolitiken på sena 1980-talet.  

 

Integrationspolitikens stödjare hävdar att det är viktigt med en särskild politik för 

nyanlända så att de effektivt får hjälp till en snabb anpassning in i det svenska 

samhället. Motståndarna hävdar att människan själv kan lära sig att anpassa sig i ett 

samhälle i tillräcklig grad utan att staten ska placera dem i en homogen grupp vid 

ankomst. Integrationspolitiken har bedrivits i Sverige sedan år 1975, då mer känd som 

invandrarpolitik, och innan dess har det svenska samhället fungerat utan någon enbart 

riktat politik för invandrar- och flyktingfrågor. I dagsläget är åsikterna i det svenska 

samhället delade runt huruvida det svenska samhället behöver ha en 

integrationspolitik och hur man istället skulle kunna handskas med nyanländas 

anpassning in i samhället.  
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“Integrationspolitiken är en del av regeringens samlade politik för jobb, utbildning 

och välfärd. En politik som skapar rättvisa och trygghet för alla är också en politik 

för bättre integration. Alla människor har olika förutsättningar oavsett om man är 

född i Sverige eller inte, och det offentliga har ett ansvar att sträva efter att alla ska 

ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Arbete är den främsta vägen in i det 

svenska samhället. Arbete betyder gemenskap och tillhörighet; makt att forma sitt liv 

och sin framtid… Alla steg i mottagandet av nyanlända invandrare ska syfta till att 

hitta ett jobb. Detta är regeringens främsta prioritet på integrationsområdet.” – 

(Regeringen.se Integration, 2013) 

 

Allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön eller härkomst är några 

av de frågor som omfattas av integrationspolitiken. Andra viktiga frågor som också 

omfattas är nyanländas etablering i samhället, ersättning för flyktingmottagande, 

svenskt medborgarskap samt främjande av integration (Regeringen.se, 2014).  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera och beskriva integrationspolitikens framväxt i 

Sverige. Anledningen till att jag valt att skriva om detta ämne är att det är en 

problematik som har existerat länge och jag personligen anser att integration är en 

viktig fråga. Jag vill se om det finns ett behov av en särskild politik som riktar sig mot 

integration eller om man skulle kunna avskaffa den och placera uppkomna problem in 

i andra politiska områden som redan finns till för allmänheten (Esaiasson, P 2007:27). 

Sedan 1975 har någon form av integrationspolitik existerat, invandring har dock sedan 

långt innan dess förekommit och integration in i samhället har skett utan någon 

drivande politik i ämnet.  

1.2 Frågeställningar 
Studien har jag valt att beskriva och besvara med hjälp av följande frågeställningar:  

Hur har den svenska integrationspolitikens utvecklats historiskt? 

Vilka medborgerliga rättigheter till integration ger lagstiftningen idag? 

Har integrationspolitiken till övervägande del varit framgångsrik i Sverige, om nej, 

varför inte? 



Samira Bani Issa   Uppsats G3-nivå  Statsvetenskap 

	  
	  

4	  

2. METOD OCH MATERIAL 

 

Jag har valt att göra en teoretisk fallstudie på integrationspolitiken i Sverige då jag har 

valt att fokusera på integrationen i det här landet och inte jämföra med hur andra 

länder utformat sin integrationspolitik. Jag väljer att använda mig av textanalys med 

inriktning mot innehållsanalys i den här studien då jag kommer att läsa publikationer, 

partiprogram och andra skrifter och välja ut det mest relevanta för den här studien. 

Min strävan är att på bästa sätt analysera innehållet i det material jag kommer att 

använda mig av samt sammanfatta det med strävan till att inte lämna något 

betydelsefullt utanför (Bergström & Boréus 2005:50). Innehållsanalys har två 

inriktningar, en kvantitativ gren samt en kvalitativ. Kvantitativ metod används ofta 

vid medieforskning däremot används kvalitativ metod för att man ska kunna beskriva 

och bilda sig en förståelse för ett problem genom exempelvis en text- eller 

innehållsanalys. Jag kommer därför att använda mig av den kvalitativa grenen i den 

här studien (Esaiasson, P 2007:146).  

 

Jag anser att den kvalitativa metoden lämpar sig väl för denna typ av uppsats och jag 

hoppas att jag kommer lyckas redogöra för huruvida integrationspolitiken har varit 

framgångsrik eller ej. Den kvalitativa metoden kommer att användas vid närmare 

undersökning av offentliga texter som förklarar integrationens historia, utveckling 

samt vad för mål integrationspolitiken har haft samt har idag. Det här valet av metod 

lämpar sig bäst för den här undersökningen då jag förhoppningsvis kommer att få 

fram information som kan hjälpa till att förklara huruvida integrationspolitiken 

fungerar i Sverige idag. 

 

För att hålla en hög nivå på reliabiliteten i studien har jag valt att använda mig av 

noga utvalda källor. Då mestadels av mitt material är hämtat från internet har jag varit 

noga med att använda material från statliga och reviderade webbsidor. På så sätt har 

jag även säkrat validiteten eftersom sådana webbsidor uppdateras kontinuerligt och är 

noga granskade. 
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Det material som huvudsakligen kommer att användas i den här studien är i största del 

SOU rapporterna: 2005:41 och 2006:73 samt i en tämligen liten del även 2005:112. 

Vidare kommer Lena Södergrans avhandling Svensk Invandrar- och 

Integrationspolitik – en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter från 

år 2000 att användas. Avhandlingen består av tre studier vilka diskuterar och 

analyserar Sveriges invandrar- och integrationspolitik från olika perspektiv. För att få 

en bättre förståelse samt för att kunna stärka de argument och den information vi kan 

läsa i SOU-rapporterna samt Södergrans avhandling kommer jag även att använda 

mig av diverse hemsidor. Regeringskansliets hemsida (www.regeringen.se), 

Riksdagens hemsida (www.riksdagen.se) följt av Migrationsverket 

(www.migrationsverket.se), Länsstyrelsen (www.lansstyrelsen.se), 

Arbetsförmedlingen (www.ams.se) och Socialdemokraternas, Moderaternas och 

Sverigedemokraternas nuvarande partiprogram som behandlar temat 

integrationspolitik och är av relevans till uppsatsen. Jag har valt att använda de två 

största politiska partier i Sverige i dagsläget, Socialdemokraterna och Moderaterna, 

samt ett främlingsfientligt parti, Sverigedemokraterna, i min studie för att undersöka 

om de riktlinjerna kring integration samt mänskliga rättigheter finns med i 

partipolitiken.  

  

2.1  Studiens upplägg 
 

Uppsatsen påbörjas med en inledning där jag kort skriver om integrationspolitiken 

vilket visar vad uppsatsen kommer att handla om följt av syftet med uppsatsen samt 

vilka frågeställningar jag har valt att arbeta med. Därefter beskriver jag vilken metod 

jag har valt att använda mig av i det här arbetet och varför samt vad för empiriskt 

material jag kommer att använda mig av i den här studien med följd av en redogörelse 

för begreppet integration. Vidare går jag närmare in på vad integrationspolitik är för 

någonting samt vad politiken kring integration har i uppgift i samhället, dess 

kännetecken samt dess framväxt från invandrarpolitiken. Därefter kommer en 

redogörelse över ansvarsfördelningen i Sverige och hur den har förflyttats mellan de 

olika nivåerna i landet sedan införandet av integrationspolitiken. Vidare presenterar 
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jag mina resultat och tre riksdagspartiers partiprogram gällande integrationen. 

Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta uppsatsen och diskutera resultaten.   

2.2 Avgränsning  

 
Integration kan inrymma en rad olika innebörder. När man talar om integration menar 

man nödvändigtvis inte enbart invandrare som ska integrera sig in i ett samhälle. 

Integration sker ständigt på olika nivåer i ett samhälle och av olika anledningar, det 

kan vara att småstadsbor behöver integrera sig i en storstad vid en flytt eller 

nyanställda på nytt arbete. Ett integrerat samhälle innebär att alla individer som bor i 

det samhället har integrerat sig på ett eller annat sätt och att man aktivt måste jobba 

för att integrera nyinflyttade så att samhället förbli förenat till en helhet (Capensis.se, 

2015).  

 

I och med den breda innebörden av begreppet integration har jag valt att rikta in mig 

på just integrationspolitiken och dess betydelse kring integrering av nyanlända i 

samhället.  Jag kommer att titta på vad integrationspolitiken har för riktlinjer och mål 

samt hur man aktivt arbetar för att integrera invandrare i dagens Sverige.  

 

2.3  Redogörelse för begrepp 
Validitet	   och	   reliabilitet	   -‐	  Dessa begrepp används i kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder när man ska undersöka giltighet och tillförlitlighet. Validitetens 

roll är att mäta det som är av relevans för en studie och som kan förklaras giltigt i 

mätningen medan reliabilitet å andra sidan säkerställer att en mätning skett på ett 

tillförlitligt sätt (Infovoice.se, 2015). 	  

	  
Integration – Vad man menar med integration är att flera mindre delar blir till en 

helhet. Vad integrationspolitiken handlar om är att alla människor ska få känna en 

tillhörighet och en delaktighet i ett samhälle. För att integreras i ett samhälle måste 

man inte ge upp sitt ursprung eller sina traditioner, istället ger man individer rätten till 

att få vara olika och bli accepterade för det (Länsstyrelsen.se Gotlands län, 2015).  
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Invandrare – Begreppet invandrare kan ha en rad olika betydelser beroende på i 

vilket sammanhang det används och vad det är för fråga som diskuteras. 

Invandrarutredningen (SOU 1971:51) skrev (s.22) att begreppet är ämnat att användas 

för de individer som bor i Sverige men är av utländsk härkomst. Ibland används 

benämningen för att referera till utlandsfödda, vid andra tillfällen kan benämningen ha 

använts för att referera till alla som har ett utländskt medborgarskap. Då benämningen 

har använts utan att egentligen ha en klar avskiljning så kommer jag att referera till 

människor av annan härkomst som har invandrat till Sverige av diverse skäl 

(Kulturdepartementet, 2000:43). 

 

Etableringsreformen – 1 december 2010 (2010:197) infördes etableringsreformen, 

som syftar till att underlätta etableringen av nyanlända i Sverige. Meningen med 

etableringsreformen är att göra det enklare för nyanlända att ta sig ut på 

arbetsmarknaden samtidigt som man även arbetar aktivt med att förenkla samarbetet 

mellan olika myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna hitta och erbjuda de 

nyanlända bostad, utbildning, arbete m.m. Det ligger vidare i Arbetsförmedlingens 

händer att upprätthålla en etableringsplan till de som har fått sitt uppehållstillstånd 

beviljat (Migrationsinfo.se, 08.01.2013).  

 

3. TEORI & BAKGRUND 
 

Det har gjorts en del undersökningar samt skrivits flertal SOU-rapporter gällande 

integrationspolitiken utövad från 1975 fram till idag. Bland annat om hur invandrare 

framställs i samhället. De flesta rapporter som har skrivits gällande 

integrationspolitiken har ofta påvisat att denna typ av politik inte har nått upp till de 

mål som funnits. Man menar på att invandrare ofta har skildrats som underordnade 

grupper som mestadels hamnat i utanförskap vilken i sin tur har lett till diskriminering 

i samhället. Masoud Kamali skriver bland annat i sin rapport ”Den segregerade 

integrationen” om just det som nämnts ovan. Han menar på att integrationspolitiken 

har agerat som en särartspolitik de senaste 30 åren och snarare stjälpt än hjälpt 

nyanlända och att man därför bör skapa en ny politik (SOU 2006:73).  
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Rapporten ”Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering” skriven av Paulina de los Reyes och Masoud Kamali 

behandlar integrationspolitikens baksidor. Integrationspolitiken handlar uteslutande 

om hur man ska integrera invandrare in i samhället och därför relateras integration 

genast ihop med invandrare i den offentliga sfären. I och med den här kopplingen 

antar man genast att svenskar är välintegrerade och en gruppering uppstår 

automatiskt. Svenskar som den del som ska integrera någon, ett Vi, mot invandrare 

som ska bli integrerade, ett Dom. Masoud et al behandlar problematiken kring 

integrationen i sin rapport och skriver om vilka ojämlika maktförhållanden som 

uppstår när en sådan gruppering existerar. Trots att integrationstänket inom politiken 

setts som ett problem har den flera gånger kritiserats i det offentliga rummet samt i 

forskarvärlden. Man menar på att integrationen ska bygga på lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter men ändå existerar en ojämlikhet i samband med 

indelningen mellan svenskar och invandrare. Det skrivs i rapporten (SOU 2005:41) att 

det kan uppfattas som en hierarki när man integrerar invandrare in i ett samhälle då 

det anses som acceptabelt först när invandrare har anpassat sig så pass bra att de kan 

klassas som ”nästan” svenska. Man skapar ett privilegium kring svenskhet och ger 

invandrare en möjlighet att genom generationer komma närmare det som skildrar 

svenskhet. ”Svenskhet” blir en position man ska uppnå för att kunna få tillgång till 

samhällets resurser och där man till slut kan konkurrera om jobb på samma villkor 

som de infödda. Denna rapport behandlar även hur bra den svenska 

integrationspolitiken har framställts internationellt och vilka höga krav det i sin tur 

ställer på politiken.  

 

3.1 Integrationspolitikens framväxt  
 

År 1975 beslutade den svenska riksdagen att införa en politik som riktade sig mot 

invandrar- och flyktingfrågor. Man hade som mål med införandet att utveckla det 

svenska samhället till ett samhälle där invandrare skulle få erhålla samma rättigheter, 

möjligheter samt skyldigheter som resten av befolkningen (Södergran, L:57).  Vad 

man eftersträvade med invandrarpolitiken var att levnadsvillkoren i Sverige skulle 

vara likvärdiga för alla människor i landet oavsett varifrån man kom. Målet med 
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denna slags politik var att låta möjligheten till bevarelse av egen kultur finnas till 

hands eftersom förväntningarna låg i att invandrarna en dag skulle bestämma sig för 

att återvända hem. I och med att erbjuda studier om invandrarnas egna traditioner, 

kulturer, språk m.m. ville man på så sätt underlätta för invandrarna när de skulle 

återvända hem efter en viss tid (Riksrevisionen 2005:5, s. 36). Svårigheter uppstod 

dock när flyktinginvandringen från utomeuropeiska länder tog fart vid mitten av 

1980-talet och kraven på mottagande i det svenska samhället kom att bli annorlunda. 

Asyl- och invandringsfrågorna kom att bli allt mer akuta då det mestadels var 

människor som invandrat på grund av krig och oroligheter i deras hemländer och det 

ledde således till att det integrationspolitiska arbetet fick komma i andra hand 

(Södergren, L. Del 2:9).  

Trots att svensk invandringspolitik ansågs internationellt vara framgångsrik blev den 

bristande integreringen i samhället av invandrare allt tydligare (Södergren, L. Del 

2:9). I och med att det uppstod finanspolitiska problem på den tiden resulterade det 

hela i att nedskärningar i den offentliga sektorn skedde och en stor mängd 

arbetsuppgifter ersattes med nya. Den nya efterfrågan på arbetskraft gjorde dessvärre 

att många invandrares kvalifikationer inte överensstämde med vad som söktes vilket 

blev till följd att arbetslösheten bland invandare ökade markant. Konkurrensen blev 

desto svårare när kraven på kunskaper i det svenska språket blev svåra att nå upp till 

av nyanlända (Ibid).  

Kritik mot invandrarpolitiken växte sig allt starkare, dels i den offentliga debatten 

men även av infödda svenskar med eller utan utländsk härkomst samt invandrarna. 

Man menade på att det system som fanns inte var bra på många sätt, dels för att man 

ansåg att flyktingar slussades in i ett samhälle som på grund av arbetsbristen istället 

skapade ett beroende av socialbidrag men även för att invandringspolitiken ansågs 

skapa en ond cirkel på synen av invandrare, oavsett om man var född i Sverige eller 

hade bott i landet en längre tid. Istället för att göra en skillnad på människor av olika 

ursprung ville man radera uppdelningen mellan ”oss” och ”dem” och istället skapa en 

politik som skulle eftersträva en kulturell mångfald i landet (Södergren, L del 2:10).  I 

och med den intensiva invandringen från 1980-talet och framåt insåg man att allt fler 

invandrare gjorde sig hemmastadda här och man ändrade sitt tankesätt, istället för att 
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tvinga invandrarna att ändra på sig och integrera sig i det svenska samhället kanske 

det var den svenska politiken och dess arbetssätt som behövde en förändring 

(Riksrevisionen 2005:5 s.36).  

 

Trots att man med införandet av invandringspolitiken hade en god vision om en 

ljusare framtid blev det inte som man från början hade planerat. Den stora 

invandringen på 1980-talet försvårade det invandringspolitiska arbetet som slogs fast 

1975 och en utredningsperiod startades under 1990-talet. År 1993 tillsattes en 

parlamentarisk kommitté, av den borgerliga regeringen, vilken kom att kallas 

Invandrare- och flyktingkommittén. Uppdraget de fick var att utreda den 

komplicerade invandrar- och politiska situationen som rådde i landet. Kommitténs 

uppgift var att titta närmare på hur man kan stödja kulturell och etnisk mångfald i 

samhället samt vilka betydelser svenskkunskaper hos invandrare hade på 

arbetsmarknaden (Södergran, L. 2:22). Kommittén kom att brytas upp år 1994 i och 

med riksdagsvalet då Socialdemokraterna tog över regeringspositionen från den 

borgerliga regeringen. Socialdemokraterna valde att avsätta kommittén med anledning 

att de ansåg att det var ett alldeles för omfattande uppdrag för en enda kommitté och 

skapade istället två separata kommittéer, en som riktade in sig på invandrings- och 

flyktingfrågor och en annan för endast invandrarfrågor. Lena Södergren (s. 46-51) 

skriver utförligt om de olika mål och riktlinjer som då hade tagits fram av de två 

kommittéerna och konstaterar att dessa tydligt visar på en stark vilja att flytta fokus 

från invandringspolitik till integrationspolitik (Södergran, L.51).   

 

Den 11 september 1997 presenterade Socialdemokraterna en proposition med en 

önskan om att ersätta invandrarpolitiken med integrationspolitik som vidare hade en 

helt annan inriktning. Man pekar på att integration ska ses som en samhällsfråga och 

inte delas in som en invandringsfråga då integration handlar om en process som 

baserar sig på ett aktivt deltagande av hela samhällets befolkning, inte enbart 

invandrare (Ibid).  
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3.2 Integrationspolitikens riktlinjer och mål 
 

Riktlinjer och mål togs fram i samband med skapandet av integrationspolitiken. 

Integrationspolitikens riktlinjer har varit oföränderliga sedan start då de har agerat 

som en grund för integrationspolitikens sammanställning.  

 

1. ’Lika rättigheter och möjligheter till alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund’ är 

en riktlinje vilken avser att det inte ska spela någon roll var man kommer ifrån eller 

vad för värderingar man bär med sig, man ska ha lika stora möjligheter och rättigheter 

som en svenskfödd för att bygga upp ett liv i Sverige.  

2. ’En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund’ talar om att 

samhället förstärks av människors olika kulturer och egenskaper och dessa element är 

nödvändiga för att samhället ska kännas som en gemenskap måste acceptans för 

olikheter finnas.  

3. ’En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och 

som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för’ menar på att 

det är upp till oss människor att bidra till samhällsutvecklingen genom att respektera 

varandra oavsett härkomst samt ha tolerans för varandras olikheter. För att kunna 

bidra till samhällets utveckling behöver vi därför vara öppensinnade och delaktiga i 

olika beslut (Södergren, L. 2:51). 

 

Integrationspolitikens praktiska verksamhetsmål skapades år 1997 och gäller än idag: 

 

 

’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.’ 

 

 

Vad man eftersträvade i bildandet av integrationspolitiken var att inte särskilja på 

människor på grund av deras härkomst, det ska inte spela någon roll om man kom från 
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Sverige, Indonesien eller Bosnien, alla människor ska behandlas på lika villkor och 

ses som jämlikar i samhället. Men trots de här förutsättningarna och målen kunde man 

inte förbise att nyanlända faktiskt behövde en nystart till etablering i samhället, dock 

bara under en kortare tid för att lättare bli en del av samhället (Riksrevisionen 2005:5 

s.37).   

  

3.3 Det nationella, regionala samt lokala ansvaret idag 
 

I samband med nedläggningen av Integrationsverket den 30e juni 2007 fördelade man 

istället det ansvar på Länsstyrelsen, Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen. 

Mottagande av nyanlända och en introducering in i samhället kom att ligga i 

händerna på dessa tre myndigheter istället.  

 

Migrationsverket är en av de myndigheter som arbetar med mänskliga rättigheter i 

Sverige. År 1948 slår FN fast vilka mänskliga rättigheter som ska gälla för människor 

oavsett vilken etnicitet eller kultur man har. Sverige är ett av de länder som är anslutet 

till FN och de bestämmelser som finns gällande mänskliga rättigheter är därför 

grundläggande i Sveriges integrationspolitik. Man arbetar kontinuerligt med att värna 

om de människor som är på flykt och att erbjuda det skydd man har möjlighet till. Det 

anses vara en självklarhet att välkomna människor som är i nöd till ett land som har 

möjlighet att erbjuda hjälp. Migrationsverket arbetar dagligen med bland annat att 

pröva ansökningar gällande människor som vill bosätta sig i Sverige av olika 

anledningar samt erbjuda stöd till de individer som redan har erhållit 

uppehållstillstånd men bestämt sig för att återvända till sina hemländer. Andra 

arbetsuppgifter består av att motivera de individer som har fått avslag eller 

utvisningsbeslut till att återvända hem. Ansvaret som ligger på Migrationsverket anses 

vara högre än på de övriga myndigheter i landet som också jobbar med mänskliga 

rättigheter. Migrationsverket har även i uppgift att förse kommuner och landsting med 

rätt ersättningar för de mottaganden som överenskommelserna gäller.  

 

Integration sker även på kommunal nivå. Alla kommuner har ett ansvar i att erbjuda 

skolplats till alla barn som fyllt sex år, det innebär att asylsökande barn har samma 
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rättigheter till en skolplats precis som alla andra. Kommunerna i Sverige ansvarar 

även enligt lag (2000:1 383) för bostadsförsörjning och ska om behovet finns kunna 

erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättningen. Andra områden som kommunerna 

ansvarar för är utbildningsnivåerna i samhället. De ska bland annat kunna erbjuda 

lämplig utbildning för att integrera människor i samhället, som till exempel 

undervisning i SFI, barnomsorg, förskola och andra former av satsningar för 

ungdomar.  

 

Landstingen i Sverige ansvarar för att erbjuda alla människor i landet lika behandling, 

vilket bland annat innebär att vuxna asylsökande enligt lagen om hälso- och sjukvård 

(2008:344) har rätt till gratis hälsoundersökningar, akut vård samt vård som inte kan 

skjutas upp, så som abort eller mödravård. Asylsökande upp till 18 år har dock rätt till 

samma slags hälso- och sjukvård samt tandvård som resten av befolkningen i Sverige. 

 

Vidare ligger en del av ansvaret även i Länsstyrelsens händer. Länsstyrelsernas 

uppgift är att underlätta för en god samverkan mellan kommuner, myndigheter och 

organisationer på regional nivå samt följa upp implementerandet av insatserna för 

nyanlända på både regional samt kommunal nivå. För att kommunerna ska kunna ta 

emot nyanlända så måste länsstyrelserna se till att det finns resurser samt god 

förberedelse inför mottagandet. Andra uppgifter som länsstyrelserna hanterar är t.ex. 

överenskommelser med kommuner om mottagande samt kommunal verksamhet men 

även andra ärenden rörande asylsökanden.  

 

Slutligen har Arbetsförmedlingen ett ansvar för att se till att personer med rätt till 

etableringsplan får hjälp med att bosätta sig. Det ligger i myndighetens ansvar att se 

till att en etableringsplan formuleras samt att den genomförs av dels myndigheten men 

även av andra parter, så som till exempel, kommuner och Försäkringskassan. De olika 

länen i Sverige har alla sina egna avtal och det ligger i Arbetsförmedlingens ansvar att 

komma överens med Länsstyrelsen och Migrationsverket om gemensamma länsavtal. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar på så sätt att 

Försäkringskassan är den myndighet som betalar ut den etableringsersättning som 
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Arbetsförmedlingen har beslutat om. Vidare beslutar Försäkringskassan om 

ytterligare etableringstillägg samt bostadsersättning behövs och hur den ska fördelas. 

 

3.4 De mänskliga rättigheternas roll  

När man talar om mänskliga rättigheter talar man främst om vilka rättigheter man som 

människa har och hur man ska behandla människor i samhället. Man talar om vad 

som bör göras för andra människor men även vad man inte får utsätta andra 

människor för, så som t.ex. diskriminering. 

Det finns två olika sätt man kan se på när man talar om integrering av de mänskliga 

rättigheterna i dagens samhälle. Den allmänna synen på mänskliga rättigheter grundar 

sig i det regelverk som fastställdes av FN 1948. Regeringen skriver (2003/04:20) att 

mänskliga rättigheter är ett regelverk som reglerar förhållandet mellan statsmakten 

och den enskilde, i samma handling skrivs det även att staten står i ansvar för att 

rättigheterna även ska gälla i praktiken och inte enbart i teorin. Genom att applicera 

de mänskliga rättigheternas innebörd i ett väl fungerande rättssystem, landets 

lagstiftning, skolundervisning m.m. så ser man även till att besluten uppfylls och 

genomförs kontinuerligt i det dagliga livet. Det är den offentliga sektorn, mestadels 

regeringen, som ansvarar för att de mänskliga rättigheterna efterföljs. Alltså, är det en 

ytterst viktig princip att alla politikområden i ett land genomsyras av de mänskliga 

rättigheterna. 

Ett annat sätt att integrera rättigheterna i ett samhälles vardag går mer i linje med den 

slags politik som baserar sig på människorätten. Vad man då gör är att man låter de 

mänskliga rättigheterna genomsyra alla politikområden, även kallat policyområden.  

Det i sin tur kräver att alla handlingsplaner i samhället, oavsett vilket 

behandlingsområde de har, återspeglas av de normer som människorättssystemet går 

ut på. Alltså innebär det att en principfast rättighetsbaserad politik bör lägga betoning 

på samtliga politikområden, så som de ekonomiska, politiska, sociala och 

medborgerliga.  
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För att förhindra att majoritetsprincipen i ett land ska leda till att man kör över vissa 

individer i samhället är det viktigt att ha sådana politiska medel, så som mänskliga 

rättigheter, där det centrala för beslutsfattare och tjänstemän så väl som individerna är 

en lik behandling och lika rättigheter oavsett ursprung. Mänskliga rättigheter spelar en 

stor roll när det kommer till hur integrationen sköts i ett samhälle. Åtminstone i de 

länder som är anslutna till FN och följer deras föreskrifter. Mänskliga rättigheter 

spelar en sådan roll vid, till exempel, tillfällen då vissa grupper eller individers 

rättigheter hamnar i en minoritetssituation och nedprioriteras av majoriteten i ett 

samhälle. För att förhindra att mindre grupper hamnar i skymundan kan de med hjälp 

av mänskliga rättigheter lyfta fram frågor som de anser är viktiga. 

Kommuner och landsting ansvarar för många av de samhällsuppgifterna, så som 

hälsovård, äldreomsorg, barnomsorg samt grund- och gymnasieskola, alla dessa berör 

individerna i samhället och därför har just landsting och kommuner en stor relevans i 

verkställandet av de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen som presenterades år 

2006 av Regeringen (2005/06:95) En nationell handlingsplan för de mänskliga 

rättigheterna 2006-2009 betonar just den viktiga roll som kommuner och landsting 

bär på för att Sverige ska kunna leva upp till de förpliktelserna som mänskliga 

rättigheter för med sig. Den visar även på att det förekommer en ökad medvetenhet 

bland politiker samt tjänstemän om hur viktigt det är att mänskliga rättigheter bör 

finnas på alla politiska nivåer. 

 

4. RESULTAT OCH TOLKNING 

 
När man införde den integrationspolitiska målsättning år 1975 så hade man som mål 

att bygga upp ett samhälle där samma mål skulle kunna erbjudas invandrare som 

infödda svenskar. Möjligheterna ute på arbetsmarknaden skulle vara jämlika oavsett 

ursprung. Trots att den svenska integrationspolitiken sedan 1975 har gått igenom 

förändringar så har dess mål inte ändrats något avsevärt. Till en början var Sverige ett 

av få länder som hade en etablerad integrationspolitik men med åren är det högst 
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troligt att även andra länder har genomgått en förändring i dess invandringspolitik och 

skapat sig en politik som behandlar integrationsfrågor (Segendorf & Teljosuo, 

2011:5). 

 

Man har under åren testat en hel del olika satsningar med förväntningar om ett resultat 

som ska fungera för alla. Under 1980-talet införde man en policy som gick under 

namnet ”Hela Sverige-strategin” och gick ut på att man skulle flytta 

integrationspolitikens fokus från arbetsmarknad till mer social integrering. Man skulle 

nu istället sprida nyanlända runt om i hela landet, dels för att undvika stora 

sammanträngningar av samma etniciteter och dels för att man menade på att den 

sociala integreringen skulle förenklas på det här sättet. Nackdelen med denna lösning 

blev att nyanlända placerades i kommuner med flest lediga bostäder istället för att 

placeras i områden där det fanns arbeten. Resultatet blev att arbetsinkomsten för 

nyanlända invandrare minskade och likaså sysselsättningsnivån (Tillvaxtverket.se, 

2013).  

 

Nästa satsning kom att kallas ”Storstadssatsningen”, den infördes i slutet av 1990-

talet, nästan samtidigt som integrationspolitiken kom att bli ett eget politikområde 

vilket även ledde till en etablering av Integrationsverket. Ett av den nya myndighetens 

ansvarsområden blev att följa upp satsningen i särskilt utsatta områden i och runt om 

de tre största städerna i Sverige, nämligen Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad man 

avsåg med den här satsningen var främst att bryta de socioekonomiska segregationer 

som existerade i särskilda bostadsområden och uppmuntra till bättre förutsättningar i 

storstadsregioner för att främja en hållbar tillväxt på lång sikt. Dock blev det inte som 

planerat och de socioekonomiska segregationerna kvarstår än idag 

(Integrationsverket.se, 2002). 

 

I slutet av 2010 infördes etableringsreformen vilken förflyttade mestadels av ansvaret 

för den praktiska integrationspolitiken till Arbetsförmedlingen. Det är nu den 

myndighet som bär mestadels av ansvaret för etableringsinsatser för nyanlända 

invandrare. I och med införandet av etableringsreformen har man även återskapat 

arbetslinjens roll i integrationspolitiken. Samma år som etableringsreformen ägde 
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rum, tog Arbetsmarknadsdepartementet över integrationsfrågor och den åtgärden 

förtydligade återinförandet av arbetslinjetänkandet. Självklart är det flera parter som 

måste samspela när det kommer till etableringsfrågor. Till exempel har 

Länsstyrelserna, på regional nivå, ett ansvar för att tillsammans arbeta och komma 

överens med andra aktörer både på regional samt lokal nivå kring etableringsinsatser. 

I en uppföljning som har gjorts av Statskontoret gällande etableringsreformen har 

utredarna dragit slutsatsen att en brist på ett gott samspel mellan de berörda aktörerna 

i en etableringsprocess kan leda till allvarliga utmaningar kring genomförandet av 

syftet med reformen, vilken är att förenkla och påskynda etableringen av nyanlända 

invandrare (Tillvaxtverket.se, 2013). I samma uppföljning lyfts det fram att det tar 

alldeles för lång tid tills det att etableringsplaner tilldelas de nyanlända och att de 

etableringsrelaterade aktiviteter som erbjuds inte är anpassade efter de behov som 

individerna är i behov av. Man trycker även på att de rutiner som fanns kring 

ekonomiskt stöd, under år 2012, till nyanlända flyktingar endast skapade 

försörjningsproblem för målgruppen (Tillvaxtverket.se, 2013).  

 

I en undersökning som har gjorts av MIPEX, Migrant Integration Policy Index, har 

det framkommit att Sverige är det land som har bäst integrationspolitik av alla de 

länder som ingår i OECD (Mipex.eu, 2015). I samma veva visar statistik, i en 

jämförelse av fjorton europeiska länder, på att Sverige har ett brett sysselsättningsgap 

mellan invandrare och infödda svenskar och en väldigt låg sysselsättning bland 

invandrare som bott i landet i upp till 10 år. Det här visar på att teori och praktik inte 

alltid går i samma spår (Tillväxtverket.se, 2013). Trots undersökningen Migrant 

Integration Policy Index gjord av MIPEX visar på att Sverige ligger i topp när det 

kommer till att uppfylla integrationspolitikens uppsatta mål som lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla invånare, så framgår det inte i undersökningarna 

hur det ser ut i praktiken på arbetsmarknaden. Hur det kan komma sig att Sverige 

ligger så pass högt upp i mätningar gällande integrationspolitikens mål och dess 

uppfyllnad men inte när det kommer till att sätta den teorin i praktiken och få ut 

invandrare på arbetsmarknaden är frågor som skapar en undran (Tillväxtverket, 2013).  
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4.1 Vilka faktorer visar på en framgångsrik integration och vilka 

faktorer kan å andra sidan motverka goda resultat? 
 

Segendorf och Teljosuo (2011) påpekar i sin rapport hur viktigt det är att behålla det 

humankapital invandrare tar med sig till Sverige och den stora betydelsen att stärka 

det. De menar på att den regionala utveckling och tillväxt får gynnsamma resultat om 

man tar tillvara på utrikesfödda personers kunskaper och kompetenser. Även här 

påtalas hur viktigt det är med språk och arbete för en god integration. De skriver 

nämligen att det allra viktigaste i integrationsprocessen är hur pass goda möjligheter 

man ger nyanlända att lära sig det svenska språket samt hur fort de ges möjlighet att 

komma in i arbetslivet. Något som påvisats i olika studier är att invandrare med 

akademiska utbildningar i sina hemländer tyvärr inte kommer upp i yrken som kan 

jämföras med deras utbildning i Sverige. Därför anser Segendorf och Teljosuo att det 

bör finnas möjligheter till en validering av utbildningar och yrkeserfarenhet som 

nyanlända har med sig vid invandring där man kan erbjuda möjlighet till en 

komplettering eller formalisering av kompetenserna. Nämnas bör dock att det även 

varierar mellan utrikesfödda och att invandrare från de nordiska länderna samt från 

Västeuropa ofta får yrken i Sverige som går i linje med utbildningsnivån i hemlandet. 

En anledning kan vara att dessa utbildningar lättare kan jämföras med 

utbildningsnivåerna i Sverige. Troligtvis är det svårare för en arbetsgivare att bedöma 

en utländsk utbildning som inte går under samma bestämmelser som större delen av 

Europa.  

 

Ekberg & Delander (2005) refererar till ytterligare studier som visar att 

svenskutbildning som är knuten till arbetsplatsen förbättrar möjligheterna för 

invandrare på arbetsmarknaden. Det man menar är att den utrikesfödde får hålla sin 

kompetens vid liv samtidigt som språkinlärningen sker, vilket minskar risken för att 

den erhållna kompetensen ska försämras. Ju färre arbetslöshetstimmar desto större 

samhällsekonomiska förtjänster vilket gynnar landet. Dock kan en språkinlärning utan 

anknytning till arbete leda till ett mer kvalificerat jobb på sikt (Ekberg & Delander, 

2005:29). 
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Enligt en undersökning utförd av Rooth & Åslund (2007) där man undersökte hur stor 

betydelse språket hade för chans till att få jobb visade resultaten på att goda kunskaper 

i det svenska språket ökade chanserna till arbete markant likaväl som lönen hamnade i 

en övre klass. Den slutsats som deras undersökning visade var att yrkesinriktad 

språkundervisning har goda effekter för alla invandrare, speciellt de högutbildade. 

Förutsättningen för att individer ska delta i yrkesinriktad språkundervisning är dock 

ytterst beroende av hur pass synliggjord informationen gällande positionen ute på 

arbetsmarknaden är. Det vill säga, ju högre kunskaper man har i det svenska språket 

desto större möjligheter har man till en anställning och det måste man nå ut med till 

individerna.   

 

En annan positiv effekt integrering av utlandsfödda kan ha på den svenska 

arbetsmarknaden är exempelvis, dess kunskaper om förutsättningarna för 

företagsexport och internationalisering mellan individernas egna handelsområden i 

hemländerna och den svenska marknaden. Kontaktnät som utlandsfödda kan ha med 

sig in till den svenska marknaden är en möjlighet till att skapa godare internationella 

relationer, särskilt effektivt kan det vara på de marknader som har sämre institutioner 

samt dålig tillgång till information.  

 

Hatzigeourgiou & Lodefalk (2012) har gjort en studie kring företag som har anställt 

utrikesfödda personer, genom exempelvis rekrytering, som visat en ökning av handeln 

mellan Sverige och de utrikesföddas hemländer. I studien har man också tagit hänsyn 

till företagens storlek, vilken har påvisats vara en viktig faktor i studien. 

 

Vad finns det då för faktorer som försvårar en god integration? Det finns studier som 

påvisat att utrikesfödda, särskilt de som invandrat från länder utanför Norden, oftare 

utsätts för diskriminering på arbetsplatsen än vad infödda gör. Diskriminering 

existerar dessvärre både på arbetsplatsen, företagande samt i samhället, trots att det är 

ett lagbrott i Sverige (Barrett 1999, Teixeira et al 2007). För att det ska finnas en god 

integration i praktiken måste man bevara humankapitalet hos de utrikesfödda, det kan 

man göra genom att till exempel, validera kompetensen hos individerna, arbeta 

fortlöpande mot förekomsten av eventuell diskriminering eller andra svårigheter ute 
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på arbetsmarknaden samt förse utlandsfödda med sociala kontakter som kan verka 

stöttande och motiverande. Dessa tre faktorer är avgörande för hur 

integrationspolitiken vidare fungerar i den praktiska sfären (Segendorf & Teljosuo, 

2011). Självklart är utbildningsnivå samt ursprungsland hos individerna av betydelse 

för sysselsättningsgraden och det existerar en skillnad på arbetskraftinvandring och 

flyktinginvandring, då förutsättningarna är olika för hur fort man kan börja arbeta och 

därför spelar migrationspolitik en viktig roll i förberedelserna för integrering in i 

arbetsmarknaden (Ibid).  

 

4.2 Tre olika partier om integrationspolitiken 
 

4.2.1 Socialdemokraterna 

 

“Vi behöver en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på 

arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som möjligt för 

snabbare jobbetablering. Det spelar stor roll för etablering i jobb eller 

utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man 

måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan.” 

(Socialdemokraterna, Integration och mångfald, 2015) 

 

Socialdemokraterna (S) börjar tidigt med viktiga ord om mångfald och mänskliga 

rättigheter i texten om integrationspolitiken. De skriver att ansvarsfördelningen i 

dagsläget är för skevt och leder till påfrestningar på boende och välfärd i storstäderna. 

Partiet anser att det inte är hållbart att kommuner med låg genomsnittlig inkomst och 

högre levnadskostnader ska ta merparten av nyanlända. Något nytt måste hända och 

Socialdemokraterna skriver bokstavligen ut att det behövs ett nytt system.  I stycket 

ovan förklarar S att ens omgivning och välmående spelar in i hur snabbt man 

integrerar sig i ett nytt samhälle. Fokus ligger hos det här partiet på att få in de 

nyanlända på arbetsmarknaden men i grund och botten ligger de mänskliga 

rättigheterna. Vidare skriver S om att arbetskraft, kunskap och nya möjligheter sprids 

och skapas när människor flyttar men att Sverige i dagsläget inte har ett tidseffektivt 
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sätt att integrera nyanlända in i arbetslivet på. Självförsörjning är en central del i alla 

människors liv. Därför anser partiet att ett snabbspår i samarbete med 

arbetsmarknadens parter borde skapas så att nyanländas kompetenser kan tas tillvara 

på, t.ex. genom kompletterande utbildning eller praktik (Ibid).  

 

“Jobb och språk hänger ihop och är nycklar till integration.”   

 

Socialdemokraterna menar på att jobb och språk går hand i hand för att kunna öppna 

vägen till integration och etableringslotsar är inte en del av den vägen. S är kritiska 

mot etableringslotsar och menar istället att man kan utnyttja resurserna bättre om de 

finns i Arbetsförmedlingens omfattning och används för arbetspraktik samt 

grundläggande utbildning under kommunal ledning. Socialdemokraternas mål för 

nyanlända är att de, inom loppet av två år efter beviljat uppehållstillstånd, ska vara 

satta i arbete eller studier (Ibid).  

 

En stor positivitet existerar hos Socialdemokraterna och de menar, i sin invandrar- 

och integrationspolitik, att det är en självklarhet att människor som är på flykt ska ha 

rätt till att söka skydd och asyl i ett land som Sverige. Sverige är ett land som tar mest 

ansvar i EU gällande migration och integration och är ett bra exemplar för resten av 

Europa, om inte Världen, när det kommer till att stå upp för asylrätten. Partiet anser 

att alla individer som söker asyl ska ha rätt att få sitt ärende prövat individuellt och 

rättssäkert och deras strävan är att mänskliga rättigheter och demokrati ska existera 

över hela världen. Dock skriver de att man behöver sprida ut och fördela de nyanlända 

på ett bättre sätt i Sverige och att det är Migrationsverkets ansvar att ge det stöd som 

kommunerna kan behöva.  

 

Vidare anser de att flyktingmottagandet inom EU måste ske på ett mer medmänskligt 

vis. Partiet anser att det är orättvist att endast några få av EU-länderna ska behöva stå 

för en huvuddel av flyktingmottagandet. Det skapar ett enormt tryck på dessa länder 

och dess myndigheter (Socialdemokraterna.se, Migration, asyl och flyktingfrågor, 

2015).  
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”Migration är i grund och botten positivt.” 

 

Socialdemokraterna skriver att världen berikas av människor på resande fot. Varje sig 

människor reser för att uppleva nya kulturer och se något nytt eller för att arbeta eller 

studera, migration bidrar till en utveckling i världen och humaniteten kan komma 

mycket längre om den väljer att se det positiva i det. Till exempel kan 

arbetskraftsmigration verka för att stärka den svenska tillväxten om man ger 

människor lika rättigheter och möjligheter. För att en god svensk tillväxt ska kunna 

ske måste det finnas ordning på arbetsmarknaden och kollektivavtal som skyddar 

individerna, på så vis kan man hålla oseriösa arbetsgivare på avstånd. Därför tycker 

Socialdemokraterna att den svenska lagstiftningen gällande migration och integration 

behöver ses över. Nedan följer de förändringar Socialdemokraterna vill se:  

” 

- Driva kravet på ett mer solidariskt ansvarstagande för flyktingmottagande 

inom EU. Det måste finnas fler säkra och lagliga vägar in i EU för 

asylsökande. Medlemsländerna måste bland annat ta ett samlat ökat ansvar 

för kvotflyktingar. 

- Skapa en jämnare fördelning av flyktingmottagandet i hela landet. 

- Att Migrationsverket ska ha ett tydligare uppdrag att stödja kommunerna i 

arbetet med att stärka mottagningsverksamheten. 

- Utveckla ett alternativ till eget boende, så kallat EBO. En successiv avveckling 

av dagens EBO ska ske. Migrationsverket bör få möjligheter till att öka 

antalet anläggningsboenden. 

- Samt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att garantera ordning och 

reda på den svenska arbetsmarknaden. ” – (Socialdemokraterna, Migration, 

asyl & flyktingfrågor, 2015). 

 

4.2.2 Moderaterna 

 

“Sverige ska vara ett öppet och inkluderande land som tar tillvara på alla 

människors kunskaper. Vi anser att arbete är den bästa vägen in i det svenska 

samhället och att en individanpassad introducering som präglas av valfrihet 



Samira Bani Issa   Uppsats G3-nivå  Statsvetenskap 

	  
	  

23	  

är rätt väg in på den svenska arbetsmarknaden. Möjlighet till egen försörjning 

är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa 

integrationspolitiken.” – “www.moderat.se” 

 

Redan i de första meningarna gällande integrationspolitiken ligger arbete i fokus på 

Moderaternas hemsida. De skriver att det är genom egen försörjning som man finner 

nyckeln till god integration vilket syftar till att det finns en låst dörr som behöver 

öppnas. För att lyckas med egen försörjning är förutsättningen att man har ett arbete 

stor och Moderaternas anser att vägen till en god integration börjar där. 

Integrationspolitiken handlar inte om svenskar, den riktar sig mot utlandsfödda, 

invandrare och nyanlända. För att de ska kunna få en chans in till samhället behöver 

de lära sig det nya språket och finna ett arbete, genom dessa steg tar de makten över 

sina liv och får en möjlighet till egen försörjning. De som inte lyckas med dessa steg 

hamnar troligast utanför och nyckeln in till samhället uteblir. Hur ska man då arbeta 

för att uppnå målen för en god integration? Moderaterna skriver vidare att  

 

“Insatser ska göras för att ytterligare stärka möjligheterna att tidigare 

etablera sig på arbetsmarknaden. 1. SFI-undervisningen ska förbättras med 

stärkt koppling till arbetsmarknaden. 2. Instegsjobben, insatser för rådgivning 

och mentorskap till stöd för företagande ska utvecklas“ (Ibid) 

 

Fokus ligger fortsatt i att sätta de nyanlända i arbete och man satsar resurser på SFI-

undervisning samt instegsjobb. Man märker tydligt att Moderaterna för en 

arbetsmarknadspolitik och att den även genomsyrar integrationspolitiken. För att nå 

upp till goda resultat inom t.ex. skolan kan resurser komma att behöva utökas i vissa 

delar av landet. Det är någonting som Moderaterna arbetar för och har även kopplat 

ihop deltagandet i språkundervisningen, praktik samt samhällsinformation med rätten 

till ersättning.  

 

Något annat som Moderaterna förespråkar i sin integrationspolitik är rätten till 

återförening. De anser att en förenad familj mår bättre och därför även ges bättre 

förutsättningar till en god integrering i det nya landet. Dock införde de 2010 ett 
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försörjningskrav vilket innebär att anknytningspersonen i Sverige måste ha en bostad 

samt egen försörjning för att kunna föra hit sin familj. Försörjningskravet infördes då 

Moderaterna anser att vägen till en god integration för familjemedlemmar som 

anländer i efterhand blir mycket lättare om det redan finns någon i landet som har 

skapat sig goda förutsättningar för en nystart och har en grund att stå på.  

 

“Sverige är ett rikt land som historiskt sett alltid haft en öppen attityd mot 

andra kulturer, religioner och länder vilket hjälpt oss att bygga den 

välfärdsstat vi idag lever i. “ 

 

Moderaterna är väldigt öppna gentemot invandring och menar att Sverige är i behov 

av invandrad arbetskraft för att kunna säkra sin framtid. Partiet menar på att en 

öppenhet mot omvärlden är oerhört viktig om Sverige ska kunna driva en 

konkurrenskraftig arbetsmarknad. I stycket ovan förtydligar de att Sverige är ett land 

som idag har goda levnadsvillkor och en hög levnadsstandard, mycket tack vare dess 

öppenhet mot omvärlden, vilket även kan tolkas som att landet kanske inte hade varit 

i lika gott skick om Sverige hade stängt sina dörrar till omvärlden (www.moderat.se). 

 

4.2.3 Sverigedemokraterna  

 

”Med Sverigedemokraternas flyktingpolitik skulle fler barn få gå i skolan, fler 

människor på flykt skulle kunna äta sig mätta och fler liv skulle kunna 

räddas.” – (Sverigedemokraterna, 2015). 

 

Sverigedemokraterna (Sd) skriver i sin integrationspolitik att det är orättvist att 

Sverige ska vara det land som tar emot flest asylsökande i västvärlden, eftersom det 

leder till enorma kostnader för landet. Istället menar de att pengarna kan användas på 

ett bättre sätt, nämligen genom att hjälpa de utsatta direkt på plats i deras hemländer 

och tillgodose de med de resurser som krävs för att de ska kunna upprätthålla sin 

tillvaro istället för att söka till andra länder. Sverigedemokraterna anser att de summor 

som Regeringen, med stöd av Socialdemokraterna, använder för att finansiera 

massinvandringen till Sverige, skulle kunna användas till att hjälpa flyktingarna på 



Samira Bani Issa   Uppsats G3-nivå  Statsvetenskap 

	  
	  

25	  

hemmaplan.  

 

Istället för att finansiera massinvandringen på det viset som beskrivs ovan tycker Sd 

att man istället ska ge en extra miljard till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och anser att 

det hade genererat en mer effektiv flykting- och biståndspolitik.  

 

”Låt oss hjälpa där vi kan göra skillnad!” – (Sverigedemokraterna, 2015) 

 

Återupprepning sker med fokus på att begränsa invandringen in till Sverige. De 

skriver flertal gånger att en begränsad invandring till Sverige leder till en effektivare 

biståndspolitik. Genom att hjälpa fler flyktingar i deras hemländer kan det i sin tur 

leda till att man även kan stärka välfärden i Sverige. Ingenstans tas integration upp i 

Sd’s partiprogram. 

 

Sverigedemokraterna fortsätter med att benämna att invandring in till Sverige har 

förekommit genom flera århundraden men att det främst har rört sig om ett mindre 

antal invandrare från närliggande länder vilket har gjort assimileringen enklare. Även 

här väljer Sverigedemokrater att inte använda sig av ordet integrering utan använder 

istället ordet assimilering, vilket innebär att de invandrarna från närliggande länder 

har anpassat sig så pass bra in i det svenska samhället att de lämnat sin kultur och 

istället anammat den svenska. De jämför vidare den forna invandringen med 

invandring i modern tid vilken de uttrycker har, med ett fåtal individer som undantag, 

haft en stark negativ effekt, både social såväl som ekonomisk, i det svenska samhället. 

Detta påstående skrivs utan några som helst referat till undersökningar som faktiskt 

påvisat sådana fakta.  

 

Sd nämner dock mot slutet av texten att de inte motsätter sig invandring, utan snarare 

menar att man bör hålla invandringen på så långt avstånd som man bara kan så att den 

inte kan utgöra något hot mot Sveriges välfärd. Vidare skriver partiet att de värnar om 

asylrätten med betoning på, att söka asyl inte ska ses som rätten till att bli beviljad 

asyl. Det går inte samman med teorin om att inte särskilja på människor samt lagen 

om att ge alla lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter i samhället.  
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Slutligen skriver partiet att man endast bör bevilja tillfälliga uppehållstillstånd till 

flyktingar som uppnår kraven i FN:s flyktingkonvention. Dessa uppehållstillstånd ska 

endast gälla så länge som den livshotande situationen existerar. Främst ska 

flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa flyktingarna i deras hemländer 

(Sverigedemokraterna.se, flyktingpolitik, 2015).   

 

5. SLUTSATS 
 
 
Det som skulle undersökas i den här studien var hur integrationspolitiken har 

utvecklats i Sverige, vilka medborgerliga rättigheter som råder i landet idag och 

huruvida integrationspolitiken har varit framgångsrik eller ej. De frågeställningar 

jag skulle besvara kom att bli svårare än vad som var tänkt vid start.  

 

Hur har den svenska integrationspolitikens utvecklats historiskt? 

Från en politik som enbart behandlade invandrar- och flyktingfrågor växte en 

integrationspolitik fram. Även om tanken inte fanns där från början orsakade den 

stora flyktinginvandringen från utomeuropeiska länder under 1980-talet ett tryck på 

en förändring i det svenska samhället. Flyktingströmmen började göra sig 

hemmastadd i Sverige och man förstod att man behövde byta ut avsikten kring 

assimilering till integrering. Man upptäckte att invandrarnas kompetenser inte togs 

tillvara på när efterfrågan på arbetsmarknaden inte kunde mötas. En anledning var den 

bristande kunskapen i det svenska språket som inte nådde upp till en tillfredställande 

nivå hos de nyanlända.  

 

Man har under åren testat flera olika satsningar för att hitta ett sätt som gynnar alla 

parter i samhället. ”Hela Sverige-strategin” startades under 1980-talet för att flytta 

fokus från arbetsmarknadstänket till en mer socialt omfattande integrering. Strävan 

mot att sprida de nyanlända över hela Sverige med mål om en större spridning ledde 

istället till att man inte kunde täcka efterfrågan på arbetsmarknad. Detta väckte en 
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stark kritik i den offentliga debatten och man började tänka i nya banor som 

eftersträvade en kulturell mångfald i Sverige.  

 

Den 11 september 1997 lades en proposition fram av Socialdemokraterna om att 

ersätta invandrarpolitiken med integrationspolitik då man ansåg att integration skulle 

ses som en samhällsfråga och inte göra skillnad på svenskar och invandrare, som man 

tyckte att invandringspolitiken gjorde. De mål och riktlinjer som togs fram vid 

skapandet av integrationspolitiken har inte förändrats och gäller än idag. Från 1997 

fram till 2007 hade Integrationsverket det stora ansvaret kring integrering av 

invandrare. Den 30 juni 2007 fördelades ansvaret istället på Länsstyrelsen, 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det ansvaret ligger än idag i samma 

myndigheter.  

 

I slutet av 2010 infördes etableringsreformen som överlät mestadels av ansvaret över 

integrationspolitiken till Arbetsförmedlingen. I samband med införandet av 

etableringsreformen återgick integrationspolitikens fokus till arbetslinjen. 

  

Vilka medborgerliga rättigheter till integration ger lagstiftningen idag? 

Sverige är ett land som följer det regelverk kring mänskliga rättigheter som FN 

fastställde år 1948. Det är statens ansvar att se till att rättigheterna gäller i praktiken 

och inte bara på papper. Vad mänskliga rättigheter innebär är att människor ska 

behandlas med respekt och att lika rättigheter, möjligheter samt skyldigheter ska gälla 

för alla individer, oavsett ursprung, sexuell läggning eller kön. Genom att väva in de 

mänskliga rättigheterna i ett lands lagstiftning, rättsystem samt i skolundervisningen 

med mera, ser man till att de mänskliga rättigheterna genomsyrar alla politikområden 

i samhället.  

 

Då mänskliga rättigheter genomsyrar alla politikområden i det svenska samhället 

återfinns de även i integrationspolitiken. Att mänskliga rättigheter genomsyrar 

integrationspolitiken kan man se i integrationens riktlinjer och mål. Den nationella 

handlingsplan som togs fram år 2006 av Regeringen betonar just hur viktigt det är att 

samhället genomsyras av de mänskliga rättigheterna och visar även på en ökad 
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medvetenhet hos politiker gällande existensen av de mänskliga rättigheterna på alla 

politiska plan.  

 

Till exempel kan vi i två av de tre partier, som hittas i Resultat och tolkningsavsnittet i 

den här studien, se att partipolitiken kring integration inkluderar mänskliga rättigheter, 

då både Socialdemokraterna och Moderaterna betonar att migration är viktigt och att 

Sverige ska vara ett öppet land. Sverigedemokraterna däremot trycker på att man ska 

hjälpa flyktingar i deras hemländer, ingenstans skrivs det om hur man ska integrera 

invandrare in i det svenska samhället. Fokus ligger istället på att beskriva den kostnad 

invandring genererar för landet.  

 

Har integrationspolitiken till övervägande del varit framgångsrik i Sverige? 

I internationella studier och undersökningar får Sverige ofta högst resultat och 

betraktas som ett land med god ekonomisk, utbildnings- samt levnadsstandard. Så ser 

det dock inte ut i undersökningar inrikes. För att en integrationspolitik ska klassas 

som framgångsrik är det viktigt att man tar tillvara på invandrares kompetenser, 

kunskaper och humankapital. Man talar ofta om att språk och arbete är ”a och o” när 

det kommer till en god integrering i det svenska samhället. Segendorf och Teljosuo 

påtalar hur viktigt det är att kompetenser tillvaratas och anser att det borde finnas en 

möjlighet för invandrare att formalisera eller komplettera sin utbildning i samband 

med en språkutbildning. På så sätt behålls en hög standard i Sverige samtidigt som 

individerna inte tappar sin kompetens. Studier har påvisat att invandrare från 

grannländer ofta får yrken som går i linje med deras utbildningsnivå. Det visar att 

man särskiljer på invandrare och att invandrare från länder som är mer lika Sveriges 

standard får bättre möjligheter.  

 

Det är svårt att mäta framgången i den svenska integrationspolitiken då det kan finnas 

flera olika definitioner på framgång. Som nämnt tidigare, har studier internationellt 

visat att Sverige har en framgångsrik integration men man får inte glömma att 

internationella studier kanske inte studerar samma faktorer som man studerar i landet 

när man gör egna undersökningar.  
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Det vi dock kan konstatera är att genom att erbjuda nyanlända goda möjligheter till 

språkutbildning samt ge alla en individuell etableringsplan, kan man ta tillvara på 

unika skickligheter hos var och en.  

 

För att sammanfatta svaret på frågan: Ja, integrationspolitiken har varit framgångsrik. 

Åtminstone när vi ser på de undersökningar som gjorts internationellt. Däremot kan 

man dra slutsatsen att i dagens samhälle, där politik hela tiden är föränderlig, är det 

svårt att mäta den. Diskriminering och utanförskap existerar i samhället och särskilt 

på arbetsplatser. Trots att Sverige som stat följer lagar och regler kring mänskliga 

rättigheter så är det omöjligt att styra individers tankar, handlingar och åsikter. 

	  
	  

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Integrationspolitiken har existerat i olika former i Sverige sedan 1975 då man började 

behandla invandrar- och flyktingfrågor. Utvecklingen i integrationspolitiken har skett 

relativt fort och jag tror att den integrationspolitik som existerar idag behöver och 

kommer att utvecklas ytterligare. Jag anser personligen att någon form av politik 

kring integration är nödvändig i Sverige. Efter att ha läst om samt studerat för och 

nackdelar med integrationspolitiken måste jag konstatera att diskriminering och 

utanförskap är någonting som mest sannolikt existerar i alla samhällen i världen. Det 

behöver inte handla om ett utanförskap gentemot invandrare, det kan handla om 

diskriminering kring utseende, sexuell läggning, kön, vikt, längd, ja i princip, vad som 

helst. Det är ett ämne som är svårt att exkludera när det finns så många olikheter hos 

människor.   

 

Något jag har haft svårt att förstå är hur Sverige kan få så pass bra resultat i 

internationella undersökningar men så mycket kritik kring integrationspolitiken 

nationellt. Det ska bli intressant att följa integrationspolitiken i Sverige framöver. 
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Nu i slutskedet av min studie har jag funderat på hur jag hade kunnat göra annorlunda 

och någonting som skulle vara intressant för vidare forskning är att jämföra Sveriges 

integrationspolitik med ett annat land som i övrigt är relativt likt Sverige till mängden 

invånare och asylsökande men som inte ligger lika högt upp i internationella 

undersökningar för att få ett annat perspektiv på Sverige. Jag tror att man i en 

jämförelse hade kunnat få mer tydliga siffror och statistik på de olika områden som 

integrationen handskas med. 
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