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Abstract
The purpose of this paper is to study the Swedish immigration and integration policy and its
change. It´s important to clarify what integration policy is and what it refers to. What it differs from the old policy? What are the differences? We also are going to study the changes in
the laws from the Swedish immigrant to the integration policy. We will also do a case study
of ethnic segregation and immigrant settlement patterns in the neighborhood Vallby in Vasteras. To see how the political changes looks like in practice.
The Swedish integration policy is today a problem and still debated in the media whether integration should be or improved in Swedish society. Therefore, we in this study has chosen to
inform this problem and analyze various reports from SOU, different scientific articles,
changes in the legislation and other literature books to get a more overall picture of how the
integration policy in Sweden is today and how it was before in a historical perspective.
The following issues will be discussed further in this paper: Swedish immigration and integration policies from a historical perspective and as well the differences between of them, the
political shift and finally the legislation.

Nyckelord
Invandrare, mångkulturalism, integrationspolitik, invandrarpolitik, assimilation, etnisk minoritet, segregation, flyktingspolitik och integration.

Begreppsförklaring

Det finns en del förvirring kring de begreppen som vi har använt oss av i uppsatsen då dem
kan tolkas olika. Vi ska vidare här göra en redogörelse för dem begreppen som tar plats i
uppsatsen:

Etnisk minoritet: etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en nationalstat, en region eller en stad... En numerär minoritetsställning är ofta kombinerad med en
social minoritetsstatus, vilket innebär att minoriteter ofta är underordnade majoritetssamhället
och har sämre tillgång till politisk makt och delaktighet liksom till ekonomiska resurser. ( NE,
definition)
Invandrare: Immigrant ”En invandrare är en person som flytta från ett land till ett annat för
att bosätta sig där en längre tid eller permanent. ( NE, definition)
Assimilation: assimilering, process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det
svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. ( NE, definition)
Segregation eller segregering: det rumsliga åtskiljande av befolkningsgrupper. Segregation
kan ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den
kan vara ofrivillig eller frivillig. ( NE, definition)
Mångkulturalism(multikulturalism): blandning av olika parallella kulturer. I en politisk
mångkulturalismtanke ryms en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag. ( NE, definition)
Integrationspolitik: Benämning på den politik som i Sverige kom att ersätta invandrarpolitiken. Åtgärder i syfte att underlätta invandrares (inklusive flyktingars) integration i det svenska samhället. Integrationspolitikens mål som sattes upp var ”lika rättigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt en samhällsutveckling präglad av ömsesidig respekt och tolerans”. ( NE,
definition)
Invandrarpolitik: Politiken sammanfattades i tre målinriktningar; jämlikhet, valfrihet och
samverkan. Åtgärder i syfte att underlätta invandrares (inklusive flyktingars) integration i det
svenska samhället. ( NE, definition)
Flykting: i regel person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit på grund av
fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. (NE, definition)

Flyktingpolitik: Offentliga beslut om flyktingstatus, flyktingmottagande och internationell
flyktinghjälp. Till ett lands flyktingpolitik hör reglering av invandringen av asylsökande och
flyktingar och åtgärder för att under den första tiden sörja för dem som väntar på beslut om
uppehållstillstånd och för dem som får stanna. Dit hör också internationellt samarbete för att
hjälpa flyktingar i andra länder och världsdelar och för att förebygga och reducera världens
flyktingproblem. (NE, definition)
Integration: integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter
förenas; även resultatet av en sådan process. I studier av internationell migration och etniska
relationer används integration särskilt för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de
flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och
politiska liv. (NE, definition)

1 Introduktion
Inledning

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring
utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk
eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella
status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller
område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke- självstyrande eller är underkastat
någon annan begränsning av sin suveränitet (FN:s allmänna förklaring, artikel 2)

FN:s allmänna förklaring är en allmänt erkännande grund om de mänskliga rättigheterna och
för folkrätten. Det är också framförallt en inspirationskälla och grunden för vår gemensamma
framtid, även i tider av konflikter, i samhällen som lider av förtryck, att avhjälpa orättvisor,
och att hjälpa oss i vår strävan att uppnå den universella åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Vi ska med detta citat i bakgrund studera den svenska invandrar och integrationspolitiken och se om den lever upp till den överenskomma förklaringen. Om allas lika möjligheter
och rättigheter.

Sverige har anslutit sig till de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter allteftersom
de har tillkommit, och rapporterar regelbundet till FN om arbetet för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Medvetenheten om och intresset för de internationella konventionerna i Sverige Växer kontinuerligt. De senaste årens arbete med regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bidragit till att tydliggöra FNkonventionernas relevans på alla svensk samhällsliv (FN:s konventioner om mänskliga rättigheterna S. 2 )

I svensk grundlag beslutades en ny regeringsform (1974:152). Regeringsformen 1 kap. 2 §
lyder så här:
”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna skall verka för att alla människor
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skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig
eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet
som gäller den enskilde som person. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas”

Som citatet tyder på strävar lagen att ta hänsyn till alla medborgarnas likavärde och den enskilda människans frihet, värdighet och rättigheter. Denna lag bygger på att alla är lika värda
oavsett, hudfärg, religion eller kultur. Alla behandlas lika inför lagen och ska enligt lagen ha
rätt till lika rättigheter. Med tanke på vad som står på spel politiskt, ideologiskt och juridiskt
runt integration och integrationspolitik ska vi i den här studien spåra historien om dessa frågor
från mitten av 1970-talet och framåt. Vid denna tidpunkt (1975) insåg man att arbetskraft invandringen, som var då temporär gradvis utvecklats till en hållbar invandring, integreringen
av invandrare blev då en politisk debatt i de flesta europeiska länderna.
Det som kännetecknar den nuvarande situationen med integration, är att invandrare är inte
längre bara från europeiska länder. Människor från hela världen har fått skydd i Sverige för
olika anledningar, människor med olika bakgrund, kultur, religion och språk. Sverige blev ett
mångkulturellt samhälle, Hur hanterar vi ett samhälle där människor kommer från olika världar? Vilken typ av integrationspolitik erbjuds? i vilken mån den svenska lagstiftningen lever
upp till principen om alla människors lika rättigheter?
Därvid ska vi granska och studera vad den svenska integrationspolitiken står för, vilka rättigheter som gäller för utländska medborgare bosatta i Sverige och hur lagstiftningen kommer
till uttryck i regeringsformen och i den svenska integrationspolitiken.
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att göra en studie om Svensk invandrar- och integrationspolitik och
dess förändring. Lyfta fram det politiska skiftets betydelse av övergången från svensk invandrarpolitik till integrationspolitik. En annan utgångspunkt är att studera utvecklingen samt likheterna/skillnaderna mellan det gamla svensk invandrarpolitiken och dagens integrationspolitik.
Vi ska därför genomföra en fallstudie om etnisk-boendesegregering, om invandrarnas boendemönster på Stadsdelen Vallby i Västerås. Se hur övergången från invandrings- till integrationspolitiken ser ut i praktiken, vad har den senare politiken bidragit för invandrarnas integrations möjligheter.
1.1.1 Frågeställningar

•

Hur skiljer sig den svenska invandrarpolitiken från dagens integrationspolitik?

•

Hur ser förändringen ut i lagstiftningen från invandrar- till integrationspolitiken?

•

Varför en ny politik? Och var har den gamla politiken misslyckats?

•

Hur påverkar de politiska förändringarna om invandrarnas boendemönster på Vallby
(Ett invandrartätt område)?

1.1.2 Avgränsning

Vår fokus kommer att ligga på hur integrationspolitiken har växt fram i Sverige, vad som ledde till en ny politik. Integrationspolitiken berör olika områden, för att avgränsa arbetet har vi
valt att fokusera på två huvudpunkter: likheter- och skillnader mellan invandrar-och integrationspolitiken samt förändringen i den svenska lagstiftningen.
Uppsatsens upplägg har disponerats på följande sätt; I bakgrunds del skall vi ta upp Invandringens olika karaktärer och invandrarpolitikens framväxt i Sverige, vidare skall vi gå in på
Integrationspolitikens framväxt ur invandrarpolitiken.
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I teori delen skall vi presentera Multikulturalism och Assimilationsteorin och Rawls differens
principen.
I tidigare forskning skall vi sammanfatta och presentera samlat fakta om politiska skiftet: Från
invandrar till integrationspolitik, göra en jämförelse mellan de två politiska inriktningarna.
I empiri och analys delen ska vi undersöka etnisk boendesegregering på Vallby från under en
begränsad tid, 2002 till 2010. Uppsatsen avslutas med en slutsats/diskussion och reflektioner
av författarna.

1.2 Bakgrund
1.2.1

Invandringens olika karaktärer och invandrarpolitikens framväxt i Sverige

Sverige är ett mångkulturellt land. Idag är det ca 15 procent av den svenska befolkningen födda utomlands. Invandringen ökar än idag. Det kommer personer från många olika länder samt
av olika anledningar. Sveriges invandring utgjordes åren 1945-1970-talet huvudsakligen av
arbetskraft från Norden samt i övriga Europa. 1972 hade den utomnordiska arbetskraftsinvandringen upphört, men däremot hade flyktinginvandringen samt anhöriginvandringen ökat.
Efter bara några decennier så har Invandringen radikalt förändrat den svenska befolkningssammansättningen. Sverige har nu blivit ett land med etnisk samt kulturell mångfald ( Regeringens proposition 1997/98:16.s. 15)

Det var först i samband med andra världskriget som invandringen ökade i Sverige. Under
1930 talet övergick Sverige statistiskt från ett utvandringsland till att bli ett invandringsland
(Widgren (1980), s. 11-12). Man brukar säga att ökade invandringen berodde på tre aspekter:
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Tabell 1

Tre aspekter av invandringen
DEMOGRAFISK

POLITISK KA-

EKONOMISK

KARAKTÄR

RAKTÄR

KARAKTÄR

Svensk Invandrarpolitik _Svensk Industria- _Moralisk skyl-

_Arbetskraft

(1975-1997)

liseringen

dighet.

_produktion

_Arbetskraft in-

_Temporär in-

_välfärd (positiv

vandringen

vandring

effekt)

Svensk Integrationspoli- -krig

_Moralisk skyl-

arbetskraft (nya

tik

- flyktingar

dighet

jobben)

(1997-2015)

-konflikter

_flyktingpolitik

Välfärd (negativ

_Permanent in-

effekt)

vandring

Permanent invand-

_ Generell sam-

ring

hällsangelägen-

_ Generell sam-

het

hällsangelägenhet

Den första orsaken var av utrikespolitisk karaktär, Sverige hade inte drabbats av kriget och
hade en självklar moralisk skyldighet att hålla gränserna öppna för flyktingarna från grannländerna, som alla var indragna i kriget.
Den andra orsaken var av demografisk (befolkningspolitik) karaktär. På 1930 talet hade
födelsetalen sjunkit till mycket låg nivå. Detta ledde till en skarp förändring i den svenska
befolkningens åldersstruktur på 1940-talet. När industrin hastigt kom igång efter kriget var
arbetskraftbristen stor.
Den tredje orsaken, nära förbunden med den förra, var av ekonomisk karaktär… industrins
arbetskraft behov föreföll vara omättligt. Man började fråga sig om inte överföringen av ar5

betskraft från andra länder var den enda lösningen för att klara den s.k. Flaskhalsarna i produktionen. Sedan började invandringen (Widgren (1980), s. 12).

Redan 1943 släpptes kravet på arbetstillstånd i Sverige för nordiska medborgare. Och från
1954, när avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad ingicks, ökade migrationen i norden ytterligare. Samtidigt ökade den utomnordiska arbetskraftinvandringen. En ”beredning
för utländsk arbetskraft” tillkallades av regeringen 1946-1947 började arbetsmarknads kommission att rekrytera arbetare i Italien, Ungern och Österrike. På 1950-talet genomfördes rekryteringen i Västtyskland och Nederländerna och senare under 1950-talet uppgick ändå inte
till mer än 12000. Vilket endast är 5 procent av den totala invandringen till Sverige under
denna period (258000), ( Widgren (1980), s. 12-13).

En första perioden varade fram till 1964, då invandringen började öka dramatisk. Invandringsöverskottet under 1960-talet kom att bli mer än dubbelt så stort som under 1950-talet,
mer än 235000 personer. Nu blev ”den utländska arbetskraften” påtaglig och synbar i det
svenska samhället och invandringen började denna andra period (1964-1973) i den svenska
invandringspolitikens historia att upplevas som ett hot mot en stabil samhällsutveckling och
mot lugnet på den svenska arbetsmarknaden ( Widgren (1980), s. 14).

I mars, 1967 infördes den reglerade invandringsprincipen: alla som kom från utomnordiska
länder måste ha ordnat arbete, arbetstillstånd, och bostad före inresan. Denna princip fastslogs
sedan av riksdagen 1968, på grundval av förslag i ett betänkande från utlänningsutredningen
(SOU:1967:18), ( Widgren (1980) s. 14).

1.2.2 Integrationspolitikens framväxt ur invandrarpolitik
Under integrationspolitiken har alla karaktärer i stor del förändrats mer eller mindre. Som vi
nämnde på inledningen, när man pratar om integrationspolitik, pratar man också om integreringen av permanent bosatta grupper i Sverige. Som vi redan nämnde, den tillfälliga invandringen som uppkom under invandrarpolitikens tid utvecklades stegvis till en permanent invandring. Eftersom det hade skett en förändring av invandringen i Sverige var man också
tvungna att omformulera målen för invandringspolitiken (Widgren (1980) s. 15)
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Statsvetaren Carl Dahlström tar upp i sin avhandling att statens invandrarpolitik har enligt den
allmänna historieskrivningen utvecklats från att ha varit en assimilationsinriktad politik på
1960-talet fram tills 1975 års invandrarpolitik och vidare till 1997 då integrationspolitiken
presenterades av invandrarministern Leif Blomberg i riksdagen. Invandrarministern la fram
nya mål för den svenska invandrarpolitiken. Han var hård kritisk mot den tidigare förda politiken som han var missnöjd över. Invandrarministern la fram propositionen i riksdagen och sa;
”Denna politik har fungerat framgångsrikt under den första tiden, men i längden har effekten varit den motsatta” ( Dahlström (2004) s.9)
Blomberg menade att denna politik hade ” bidragit till att skapa ett destruktivt vi-och-detänkande i samhället”, detta enligt Leif Blomberg var anledningen till att det var nödvändigt
med en ny invandrarpolitik i Sverige (Dahlström (2004) s.10 )

Framväxten av invandrarpolitiken lade grunden för integrationspolitiken idag. Förslag till en
ny politik växte fram. Den svenska regeringen presenterade 1997 en ny politik till propositionen: Sverige, framtiden och mångfalden Prop. 1997/98:16. I den nya propositionen
Föreslog regeringen mål och inriktning för den nya integrationspolitiken. ( Riksrevisionen
(2005) s. 19-21). Mål för integrationspolitiken:
•

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 ( Riksrevisionen (2005) s.
19-21).

Integrationspolitiken skall ge stöd till invandrares egen försörjning samt delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden samt verka för kvinnors och mäns lika rättigheter, möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

7

De säråtgärder som fanns inom invandrarpolitiken skulle nu begränsas till insatser samt åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige för nyanlända. Exempel på säråtgärder
var t.ex. hemspråksundervisning, stöd till kulturella verksamheter, information för invandrare
på olika språk osv. Introduktion för nyanlända skulle fortsätta vara en säråtgärd. Den enskilda
individens behov ska ge skäl för möjliga åtgärder. Invandrares behov skulle nu precis som
andras behov uppmärksammas inom ramen för den generella politiken.

Riksrevisionen gjorde en granskning (RiR 2005:5) av myndigheternas årsredovisningar som
visade att det ännu förekommer att myndigheterna fortfarande riktar säråtgärder till invandrare som ”grupp”. Största delen av de insatserna har skett inom arbetsmarknadsområdet.
Granskningen visar även att ett antal av regeringens särskilda krav åsyftar fortfarande för personer som anses ha en invandrarbakgrund, ”Risken är överhängande att invandrarskapet fortfarande förknippas med annorlundaskap, något som riksdagen avsåg att förändra genom integrationspolitiken”
Invandrarnas behov och villkor har inte uppmärksammats i den omfattning som efterlystes i
samband med integrationspolitikens införande.
Riksrevisionen kom fram till att anledningen till att man fokuserar på invandrarskap beror på
att integrationspolitikens innehåll upplevs som otydlig av myndigheterna. ”Myndigheterna
saknar förtydliganden av de övergripande integrationspolitiska målen och vägledning för att
implementera de mål/uppdrag som anges i förordningen 1986:856 och i regleringsbreven”,
Riksrevisionen menar att regeringen till stora delar inte har styrt myndigheterna utifrån integrationspolitikens mål och utgångspunkter.
”De tre övergripande förklaringarna är: bristande beslutsunderlag för att förändra den generella politiken, svag kontroll av myndigheternas genomförande av integrationspolitiken samt
otydliga och ej verksamhetsanpassade krav på hur myndigheterna ska verka för integration”
Granskning av Riksrevisionen 2005. Vidare kom riksrevisionen fram till rekommendationer
som regeringen bör göra:
”Regeringen bör precisera och förtydliga innebörden av de integrationspolitiska målen inom
olika samhällsområden och nivåer. Regeringen bör begränsa förekomsten av generellt formulerade uppdrag i regleringsbreven om att myndigheten ska beakta den etniska och kulturella
8

mångfalden vid utformandet och genomförandet av verksamheten. Regeringen bör tydligare
följa den integrationspolitiska samhällsutvecklingen inom hela samhället och inte endast inom
ett fåtal områden” Rekommendationer av Riksrevisionen.

Integrationspolitiken skulle nu fokusera på förhållandet i hela samhället och inte som invandrarpolitiken som endast var inriktad på invandrare. Integrationspolitiken omfattar hela befolkningen. En av ambitionerna var att garantera alla individer i samhället lika rättigheter,
möjligheter samt skyldigheter, oavsett bakgrund och nationalitet. Denna ambition skulle uppnås genom att inte diskriminera den enskilda individen för dennes bakgrund eller nationalitet.
strävan var att inte kategorisera individerna i samhället som vi-och-dom, man ville eliminera
denna kategorisering och betrakta varje enskild individ som en samhällsmedborgare. Integrationspolitikens mål ska inte uppnås genom säråtgärder för invandrare utan genom generella
åtgärder. Invandrares behov ska, precis som andras behov, beaktas inom ramen för den generella politiken(Riksrevisionen (2005) s. 19-21)

2 Teori och tidigare forskning
I det här kapitlet ska vi presentera tre teoretiska perspektiv; Multikulturalism, Assimilationsteorin samt Rawls Differensprincipen, som är relevanta för vår studie. Både multikulturalism
och assimilationsteorierna utgår ifrån två strategier för att hantera immigration till ett land av
individer för att komma till mottagarlandets annorlunda kultur. Vi har här använt oss av olika
forskares tidigare studier om ämnet. Harold Runbloms (statsvetare vid Uppsalas universitet),
Carl Dahlströms (statsvetare vid Göteborgs universitet), Andreas Johansson Heinös (sociolog
vid Göteborgs universitet), Milton Gordon (professor i sociolog vid Massachusetts universitet) expert inom området och skrev en hel del om assimilationsteorin och avslutningsvis John
Bordley Rawls (1921-2002) var en amerikansk filosof, i sitt första verk A Theory of Justice
utvecklar han differensprincipen.
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2.1 Multikulturalism
Under 1944-1947 började den europeiska invandringen, Sverige och Schweiz började ta emot
arbetskraftsinvandring. Runblom beskriver i sin artikel, att invandringen i Sverige var en planerad rekrytering av svensk företagen. Under mellankrigstiden var Sverige liksom andra europeiska länder restriktiva i sin inställning till flyktingar/invandrare, synen var ”Sverige för
svenskar”. Runblom menar att man ville hålla landet fritt från främmande element under denna period. Men efter kriget hade attityderna förändrats, och dörrarna öppnandes för ett mångkulturellt samhälle. Runblom förklarar att förändringarna hade börjat under kriget. Senare
under den här perioden uppmärksammades den politiska diskussionen om att acceptera invandrarens rättigheter för att bevara sin kulturella identitet. Sverige hade inlett en officiell
policy för godkännande samt uppmuntran av den kulturella förändringen. Sverige hade under
den här tiden en assimilations inriktade politik och var skeptisk till främmande kulturer. Runblom tar upp flera viktiga faktorer som hade lett till godkännande samt uppmuntran av den
kulturella förändringen. Dessa faktorer är enligt Runblom:
• En växande medvetenhet om att vissa invandrar grupper som hade anlänt i Sverige under
slutet av 1950 samt 1960-talet var inte lätt att integrera.
• De grupper som började anlända runt 1960-talet, men som härstammade främst från landsbygden i Turkiet samt Grekland hade betydligt svagare utbildningsbakgrund.
• För det andra, med de sistnämnda grupperna i åtanke, så har initiativ tagits i mitten av
1960-talet inom regeringen, och en arbetsgrupp under ledning av Kjell Öberg, arbetade
med okonventionella metoder samt arbetade tillsammans med de kommunala styrelserna
och arbetsgivarna. De kom på och testade en lösning, till exempel språkutbildning.
• Medvetenhet växte att staten hade ett moraliskt ansvar för välbefinnande av de människor
som hade kommit till Sverige för att arbeta och som hade bestämt sig för att stanna i landet
permanent.
• Antalet motioner i den svenska riksdagen mellan 1966 och 1968 visar denna nya medvetenhet ( Runblom (1994) s. 628-631).
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Andreas Johansson Heinö statsvetare vid Göteborgs universitet i sin avhandling Integration
eller Assimilation? tar han upp begreppet multikulturalism och förklarar att begreppet har
använts slarvigt av både anhängare som motståndare. Andreas förklarar begreppet multikulturalism som ”ett ökat erkännande på flera nivåer i samhället – politiskt, ekonomiskt, kulturellt
och socialt – av tidigare marginaliserade grupper i de västerländska staterna som tog fart vid
mitten av 1960-talet. I den breda definitionen ingår såväl avskaffandet av diskriminerande
lagstiftning” vidare så tar han upp en smalare definition om begreppet och avgränsar det till ”
att handla om mer specifika politiska åtgärder – särlagstiftning, positiv särbehandling, erkännandepolitik – som endast ett mindre antal stater har ägnat sig åt” Andreas menar att
multikulturalism är ett normativt begrepp och som förknippas med ett ide om att godkänna
eller befästa olikheter i samhället (Johansson Heinö (2011) s.12).
”Svenska myndigheter har heller inte sett mellan fingrarna vad beträffar övergrepp och missförhållanden i multikulturalismens namn” Andreas skriver att den svenska staten har sedan
rört sig bort i riktning från det multikulturella idealet, eftersom under 1980-talet gjorde man
en avsteg från iden om kulturell valfrihet samt senare på 1990-talet tog politikerna upp de
problemen med säråtgärderna som var riktade mot invandrare.
”Hela-Sverige”-strategin som användes under 1986 fram till 1994 åsyftades till att uppdela de
nyanlända flyktingar över hela landet, detta för att hindra koncentrationen av nyanlända invandrare i storstäderna och därmed förenkla inlärningen av svenska språket (Johansson Heinö
(2011) s.13).

Andreas menar att den svenska integrationspolitiken har kännetecknats av en relativ stor parti
politisk enighet, i varje fall på ett övergripande plan. Han menar att under en lång tid har alla
riksdagspartier delat idealet om ett mångkulturellt samhälle, ett samförstånd som bröt först ut
efter 2010 års val i Sverige, samt inom partierna så har stödet för universella principer varit
starkare än stödet för multikulturella särrättigheter. Vidare betonar Andreas att den svenska
integrationsdebatten under 2000-talet har i stor utsträckning blivit en debatt om islam, precis
som i övriga Europa. Även principen om religionsfrihet har fått mycket uppmärksamhet och
situationer där religionsfrihet stöter ihop det med andra principer som exempelvis yttrandefrihet samt jämställdhet har synliggjorts mycket i debatterna Andreas skriver att;
”De tydligaste försvarstalen för multikulturalism de senaste åren har följdriktigt också handlat om religionsfriheten” (Johansson Heinö (2011) s.16).
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Andreas menar att ”det som är gemensamt för förespråkare av multikulturalism som ideologi
är att de anser att ökad mångfald är positivt för samhället, att majoritetssamhället behandlar
sina olika minoriteter illa, och att minoriteterna därför behöver på olika sätt skyddas”
Han skiljer sedan på liberal multikulturalism och radikal multikulturalism. Han menar att liberal multikulturalister förespråkar kulturellt erkännande samt en del former av särbehandling
med utgångspunkten i liberala värden. Syftet är att fördjupa den liberala demokratin, vars
principer man accepterar. När det gäller radikal multikulturalism så tar de avstånd från liberalismen. Man anser västerländsk universalism som en tidsbunden enskild kultur. Andreas menar att Istället för att bygga vidare på den liberala demokratins principer så vill de skapa ett
radikalt annat samhälle. Andreas menar vidare ”att de liberala demokratiska institutionerna
är impregnerade av rasistiska strukturer och kan aldrig bli hjälpmedel för att bekämpa
diskriminering och förtryck” ( Johansson Heinö (2011) s.16).

2.2 Assimilation
Statsvetaren Carl Dahlström förklarar i sin avhandling om assimilation, han skriver att inom
assimilationspolitik är det ”gruppen som är viktigt här, men det är majoritetsgruppens fortlevnad som helt bestämmer villkoren. Det kan till exempel vara stöd till kulturella eller religiösa sammanslutningar inom majoritetsgruppen såsom stöd till hembygdsföreningar eller till
den religion som majoritetsgruppen tillhör. Den gemenskap som byggs upp i samhället är då
kulturell men staten tar e bart ansvar för en kultur – majoritetsgruppens” ( Dahlström (2004)
s. 41).

Under Invandrarpolitiken i mitten av 1960-talet var den breda uppfattningen att de som hade
invandrat in i det Svenska samhället och som inte tänkte återvända tillbaka till hemlandet
skulle assimileras så snart som möjligt. Man ville att de som hade invandrat skulle överge sin
egen kultur och anpassa sig till majoritetsgrupps kulturen. Assimilationstanken började att
ifrågasättas år 1968 och under 1975 bröt den svenska staten med assimilationstanken. Man
tog ett avståndstagande från en assimilationspolitik. I propositionen betonas tydligt att ”Invandrares kulturella och språkliga bakgrund skulle inte bara erkännas, den skulle också
främjas” ( Regeringens proposition 1997/98:16, s.15).
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Statsvetaren Andreas Johansson Heinö betonar att den ”europeiska invandrings- och integrationspolitiken har det senaste decenniet utvecklats i en riktning bort från multikulturalism och
tillbaka till ett mer eller mindre uttalat assimilationsideal” Andreas menar att många lagar
har ändrats i avsikt att ställa högre krav på invandrares anpassning. Alltså genom nya eller
försvårade villkor för att t.ex. få uppehållstillstånd eller medborgarskap, införande av specialregler gällande försörjning och familjebildning osv ( Johansson Heinö (2011) s.17).

Sociologen Milton Gordon skriveri hans bok Dimensions of Ethnic Assimilation: An Empirical Appraisal of Gordon's Typology, om assimilation och förklarar innebörden av begreppet
assimilation: ”By assimilation we mean the process whereby groups with different cultures
come to have a common culture” Gordon lyfter vidare fram 7 möjliga dimensioner av assimilering som är rådande i assimilationsprocessen för invandrare eller minoritetsgrupper. De 7
dimensionerna är:

1.kulturell assimilation, det handlar om att invandraren ändrar sin kulturella identitet/mönster för att likna de i majoritetssamhället. Det är det första steget enligt Gordon i
assimilationsprocessen.
2.Den andra dimensionen är äktenskaplig assimilation, med denna dimension så menar
Gordon att det sker äktenskap mellan invandrare samt individer av majoritetssamhället.
3.Strukturell Assimilation, här så har invandraren inträde till välfärdssamhällets institutioner i majoritetssamhället. Invandraren kan bli medlem i organisationer/föreningar osv.
Enligt Gordon så ligger den strukturella assimilationen till grund för de andra dimensionerna av assimilation.
4.Den fjärde dimensionen är Identitets assimilation, som handlar om att man utvecklar en
identitet/känsla av tillhörighet till det nya samhället.
5.Attitydassimilation, denna dimension förklarar majoritetsbefolkningens attityder mot invandrare.
6.Beteendeassimilation, här så upplever invandraren en avsaknad av diskriminering från
majoritetsbefolkningen.
7.Den sista dimensionen är politisk assimilation, som innebär en avsaknad av makt- och
värderingskonflikter mellan medlemmar av majoritetsbefolkningen samt minoriteten.
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Skillnaden mellan dessa två strategier är att assimilation innebär att mottagarlandet har en
gemensam kultur och som invandraren förväntas att anpassa sig till om man har tänkt bosätta
sig i landet permanent. Till skillnad från assimilation, strävar mångkulturalismen efter en
gemensam kultur, den strävar efter ett samhälle där olika kulturella identiteter samexisterar.

Kritiker till mångkulturalism tycker att det är en generös flyktingpolitik. Man menar att invandrarna får hjälp att bevara sin särart, att de t.ex. inte behöver besvära sig för att lära sig det
svenska språket. Andreas skriver att;
”Den svenska opinionen har aldrig varit med på det multikulturalistiska tåget fullt ut. Återkommande opinionsundersökningar visar ungefär samma sak, de flesta svenskar tycker att
mångkultur är positivt, att samhället har gynnats av invandringen och att alla invånare oavsett bakgrund ska ha samma rättigheter och skyldigheter” den svenska majoritetsbefolkningen anser att invandraren bör anpassa sig till det svenska samhället ( Johansson Heinö (2011)
s.16)

2.3

Rawls: Differensprincipen

John Bordley Rawls (1921-2002) var en amerikansk filosof, i sin första verk A Theory of Justice utvecklar John Rawls två principer om rättvisa. Den första principen kräver jämlikhet i
uppdraget grundläggande rättigheter och skyldigheter. Den andra principen är uppdelad i två
delar. En kräver lika möjligheter. Den andra är differensprincipen, som menar att de sociala
och ekonomiska orättvisorna är godtagbara bara om de maximerar nyttan av de minst gynnade samhällsmedlemmarna. Den förutsätter tanken om ett mer rättvis samhälle. Sociala och
ekonomiska orättvisor bör ordnas så att de är både till den största nyttan av de minst gynnade
personerna. Rawls menar att total jämlikhet mellan de fattiga och rika är omöjligt men att det
enda sättet att uppnå ett mer välmående samhälle måste båda grupperna få det bättre. Rawls
hävdar att varje person har lika rätt till de mest omfattande friheterna är förenliga med andras
frihet. (referera)
Med differensprincipen ska sociala och ekonomiska orättvisor ordnas så att de är både den
största nyttan av de minst gynnade, och positioner är öppna för alla i jämställdhets förhållanden. Med andra ord vissa skillnader kan tolereras i en rättvis, under förutsättning att:

De funktioner som ger fördelar måste vara tillgängliga på samma sätt för alla medlemmar i
samhället. Lika möjligheter är den nödvändiga grunden för ett rättvist samhälle. Ojämlikhet är
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motiverade när de bidrar till att förbättra situationen för de mest missgynnade. Denna princip
motiverar stödet till de fattigaste, och täcker de grundläggande fri- och rättigheter (inkomst,
förmögenhet, makt, möjligheter och sociala grunder). (Rawl. 1999, s. 75-83)

Rawls pratar om nödvändigheten av en att stat bör ingripa för att samhälleliga rikedomen omfördelas rättvist, för åtminstone ett delvis socialt välstånd. Han belyser dem pågående samhälls debatten som vi möter dagligen, som till exempel vad bör staten göra om flyktingspolitiken? Eller att regeringen måste ta itu med den höga arbetslösheten hos unga vuxna. Rawls
betonar inte bara betydelsen av individuell frihet, men också behovet av att ta hänsyn till
medborgarnas behov. I denna mening tycker vi Rawls teori mycket relevant.

3 Metod och tillvägagångssätt
3.1 Val av metod
Vi ska i den här studien göra komparativ fallstudie (en dokument analys) om svensk invandringspolitik de två senaste decennierna, där vi ska studera och jämföra den gamla svenska
invandrarpolitiken med den nuvarande integrationspolitiken.

3.2 Motiv för val av metod
”En fallstudie är en undersökning av en specifik händelse, en person, sociala strukturer, en
institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är
viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes”, (Enligt Merriam (1994).
Inom en fallstudie så kan man använda sig av både en kvalitativ samt kvantitativ data. Denna
metod fokuserar på HUR och VARFÖR frågor. I en fallstudie så är man intresserad av att
redogöra komplexiteten i relationer och processer. En fördel med fallstudie kan vara att forskaren kan visa på den komplexitet som kännetecknar verkligheten. Nackdelen med en sådan
metod kan vara att det kan bli svårt att veta hur data skall analyseras genom att man använder
många olika sätt att samla in data. (Merriam, 1994).
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Vi har använt oss av statistik siffror från Stadsarkivet i Västerås samt från SCB och gjort sedan tabeller och diagram av det. Vi fokuserade på Vallby i Västerås. De huvudsakliga variationerna som vi ville ta reda på är förvärvsinkomst, segregering samt arbetslösheten. Med de
tre faktorerna så kommer vi att mäta hur välståndet ser ut i Vallby. Dessa indikatorer är en bra
mått på välfärd. Förvärvsinkomst ger en bra mått på ekonomiskt jämlikhet. Anledningen till
varför vi valde Vallby är för att det är ett invandrartätt område. Vi har använt en forskningsdatabas vid MDH, där forskningen visar att Vallby är den mest social utsatta stadsområde i
Västerås. Därför valde vi att undersöka det i empirin.
Vi har utöver detta använt oss av några litteratur- handböcker för att täcka den historiska bakgrunden av invandrarpolitiken samt framväxten av integrationspolitik. Vi har även specifika
elektroniska källor i teori kapitlet, om multikulturalism, assimilationsteorin och teorin om
difference principles.

De material som vi har använd oss av är främst SOU rapporter, statens offentliga utredningsrapporter, propositioner, rättskällor inom lagstiftningen (angående invandrar- och integrationspolitiken) och tidigare forskningar inom fältet. Med bland annat; Kamali Masoud, sociolog och regeringens utredare om integrations frågor, Carl Dahlström, Harold Runblom, Jonas
Widgren och andra statsvetare eller forskare inom fältet som har skrivit mycket om svensk
invandringspolitik, integration samt politiska, ekonomiska, och samhällesstrukturer som invandrarna möter i det svenska samhället.

Arbetet grundas på att studera båda det politiska skiftet från invandrar- till integrationspolitik
samt förändringen i lagstiftningen och inom juridiken gällande målen och visionerna i integrationspolitiken samt invandrarpolitiken. Vi har med det som utgångspunkt valt att studera statliga rapporter och utredningar SOU, för att besvara våra frågeställningar och beskriva komplexiteten i politikens innehåll och riktlinjer. Valet av material gjordes noggrant, vi har i uppsatsen för att avgränsa oss bara valt ut några specifika statliga rapporter/utredningar och akademiska forskningsrapporter för att jämföra politiker kontra akademikernas syn på invandrarsamt integrationspolitikens innehåll och riktlinjer
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4 Empiri och analys
Sverige har haft en relativ hög flykting ström fram till slutet av 1900-talet. Flyktingar från
olika håll i världen. Flyktingarna bosatte sig i grupper vilket skapade: den etniska bostadssegregeringen.
Vallby uppvisar största boendesegregering med stora koncentrationer av invandrargrupper.
Syftet med denna studie är att visa en bild på invandrarnas boendemönster på stadsdelen
Vallby och etnisk segregationens utveckling från 2002 till 2012. Denna del av uppsatsen består av 2 delar där vi i den första delen beskriver vad etnisk boendesegregering innebär och
segregationens utveckling på Vallby. Vi ska sedan i den andra delen gå in på olika indikatorer/faktorer som är avgörande för boendesegregationens utveckling. Vi ska då främst beskriva
de ekonomiska och etniska aspekterna av segregationen.

4.1 Vad innebär boendesegregering
Boendesegregation handlar om rumslig åtskillnad, Demografiska, socioekonomiska och etniska/”rasmässiga. Med demografisk segregation menar man skillnader i rumsliga fördelningar. Med socioekonomisk segregation menar man befolkningens fördelning efter inkomst och
resursskillnader. Med etnisk/”rasmässig” segregation menar man etniska grupper som bor
geografiskt åtskilda. (Andersson, 2008. Kap. 5

Boendesegregation har studerats med en rad olika bedömningsinstrument. Huvud metodologiska problem för forskare, kretsar kring definitionen av etniska och rasmässiga kategorier
samt geografiska gränser. Bostadssegregation beskriver i allmänhet fördelningen av olika
kategorier av befolkningen i de geografiska områden som gör en större helhet. Således, för att
mäta boendesegregation, bestämma det valda geografiska området och underenheter som utgör det. Studier visar att människor, flyktingar som kommer till Sverige söker sig först till
orter där sina landsmän eller med personer samma etniskbakgrund bor. Med detta i bakgrun17

den ökar segregering lätt i ett land som Sverige som har en relativ hög flykting ström. Vår
fokus är "mellan storstadsområde" som Västerås och särskild stadsdelen Vallby, vilket anses
vara en utmärk val för att undersöka fenomenet, etnisk bostadssegregering. Konsekvens, som
vi har märkt är, differentiella fördelningen av etniska grupper av en befolkning i bostadsområden. I fattiga områden med hög invandring, bor invandrare ofta i grupper. Befolkningstätheten är därför hög, vilket leder till höga förtätningar. Vi ska med hjälp av tabeller tydliggöra
hur Valby bostadsområden är invecklade. Vi ska börja med att granska arbetslöshets nivå och
förvärvsinkomst hos befolkningen. För att sedan gå in på de etniska och ekonomiska aspekterna.

Figur 1 Arbetslöshet

Statistiken visar arbetslösheten i Vallby. Andelen arbetslösa varierar mycket mellan olika
ålderskategorier. Ungdomsarbetslösheten ligger betydligt högre än den totala arbetslösheten.
Tabellen visar att arbetslösheten är mycket högre i åldern 18-24 år, än dem äldre arbetslösa.
Tabellen visar att åldern 18-24 år låg på 8,5 % år 2012, medan de som var i kategorin öppet
arbetslösa 7,5 %.
Med öppen arbetslösa så menar man de personer som kan arbeta och som ständigt söker arbete och är inskrivna på arbetsförmedlingen. Dessa personer saknar sysselsättning.
Tabellen visar att det var bra fram tills 2008, p.g.a. finanskrisen så steg arbetslösheten och det
gick inte ner igen efter det.
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Figur 2 Förvärvsinkomst

Andelen med förvärvsinkomst i Vallby respektive Västerås. Statistiken visar hur låg inkomst
Vallby borna har. En jämförelse mellan 2002 och 2012, där det inte är en stor skillnad. År
2002 så låg förvärvsinkomsten i Vallby på 1351 kr, och år 2012 så ligger det på 1804 kr. I
övriga Västerås så är det lite högre. Under 2002 så låg förvärvsinkomsten på 1730 kr och år
2012 på 2266 kr.

Det finns stora skillnader mellan områdena i andelen hushåll med låg inkomststandard. Vallby har högst andel hushåll med låg inkomststandard. Av de familjer som bor i Vallby är det
13 % av dem vars inkomstnivåer ligger under nivån för lägsta rimliga standard enligt SCB.
När det gäller Västerås så är det 7,8 % av hushållen som har låg inkomststandard år 2012,
enligt SCB beräkningar. (Välfärdsindikatorer 2014. s. 17)
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Figur 3 Segregering

Tabellen visar segregeringen i Vallby området under 2006 fram tills 2012. Som man kan se så
låg segregeringen på 16 % år 2006,och det har bara ökat mer och mer i Vallby. Under 2012 så
låg segregeringen på 22 %.

Det finns olika förklaringar till varför boende mönstern ser ut som den gör. Figure 3. (segregering tabellen) visar segregeringen på Valby mellan 2012-2012. För att förstå och förklara
etnisk boendesegregation behöver man först förstå de bakomliggande faktorerna. Många invandrare har problem att komma in på arbetsmarknaden, de har betydligt lägre inkomstnivåer.
Detta innebär svårt att få tillgång till bostadsägande eller att fritt välja var man vill bo. Som
sagt inkomst är en avgörande faktor som förklarar invandrarnas ställning på bostadsmarknaden. Etnisk segregation är visserligen resultatet av ekonomisk segregation och segregation på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten är vanligtvis högre hos människor med utländskbakgrund,
och de få som kommer in på arbetsmarknaden har inga hög kvalificerade arbeten och har då
betydlig lägre inkomstnivå än den svenskfödda befolkningen.

Den uttalade segregeringen på boendet är något som ständigt ökar i länder med relativt hög
invandring som Sverige. I dagens Sverige är minoritets grupperna de mest drabbade både när
det gäller boende eller på arbetsmarknaden. Segregationen har olika former och berör olika
sfärer i samhället. Begreppet segregation kan lätt förknippas med assimilation (separation),
där klyftan mellan olika grupper i samhället ökar. Men frågan ä om boendesegregation är ett
fritt val? Eller resultatet av ett misslyckat integrationspolitik?
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Lena Södergran (2008), är en av forskarna som har fördjupat sig i ämnet. Hon skriver i hennes
avhandling att det gamla invandrarpolitiken och de politiska åtgärderna skapar assimilation i
samhället. Det finns en rad mekanismer som agerar på olika nivåer och drivs av olika aktörer
medvetet eller omedvetet. Dessa leder till diskriminering särskilt av utomeuropeiska minoritetsgrupper på bostadsmarknaden som det visas på figur 3 segregation.
Dagens Svenska integrationspolitik ska ge flyktingar och invandrare möjlighet att fritt välja
var de vill bo samt bevara sin identitet. (Södergran. 2008)

Boendesegregation är inte ett fritt val, Som sagt var man bor eller väljer att bo beror på en rad
olika faktorer, båda politiska och socioekonomiska faktorer. Vallby har inte alltid varit en
invandrartät bostadsområde utan det skedde med åren. Segregation skapas med hjälp av en
rad institutionella mekanismer. Ett invandrartät område tappar helt plötsligt sitt ”värde”, ju
fler invandrarfamiljer desto mindre svenskar i bostadsområden. En annan avgörande faktor
som vi redan har nämnt är de socioekonomiska skälen. Flyktingar som invandrar har inte ofta
ekonomiska resurser när de först kommer till landet och då nöjer sig den första bostadserbjudanden de får. Detta skapar då en segregation mellan svenskfödda befolkningen och invandrargrupperna.
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Figur 4 Vägar

in i Sverige

Bilden här ovan visar olika politiska och socio- ekonomiska mekanismer som bidrar till skapandet av segregation.

5 Från invandrar- till integrationspolitik
5.1 Politiska skiftet: från invandrar till integrationspolitik

Sverige är ett mångkulturellt land. Idag är det ca 15 procent av den svenska befolkningen födda utomlands invandringen ökar än idag. Folk söker sig till Sverige för olika anledningar.

Sveriges invandring utgjordes åren 1945-1970-talet huvudsakligen av arbetskraft från Norden
samt i övriga Europa. 1972 så hade den utomnordiska arbetskraftsinvandringen upphört, men
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däremot flyktinginvandringen samt anhörig invandringen hade ökat. Efter bara några decennier så har invandringen radikalt förändrat den svenska befolkningssammansättningen.

Sverige har nu blivit ett land med etnisk samt kulturellt mångfald. En modern svensk invandrarpolitik växte fram i mitten av 1960-talet, då man välunderrättade de första åtgärderna för
att stödja invandrares anpassning till livet i det nya landet. År 1968 så fattade riksdagen beslut
om att reglera invandringen, de slog fast att invandrare skall ha samma möjligheter att leva på
samma levnadsvillkor som den infödda befolkningen. Det skulle även finnas möjlighet för
invandrar grupperna att bevara sin kulturella samt språkliga identitet. Mål om jämlikhet skulle
förverkligas genom välfärdspolitik (Regeringens proposition 1997/98:16, s. 15).

Riksdagsbeslutet 1975 tog upp riktlinjer för hur den svenska mångkulturella politiken skulle
bedrivas. Tre mål för svensk invandrarpolitik ställdes upp. Man sammanfattade riktlinjerna i
de tre målen; jämlikhet, samverkan samt valfrihetsmålet (Regeringens proposition
1997/98:16, s. 15).
•

Jämlikhetsmålen: innebär ett fortsatt arbete för att skapa likvärdiga levnadsvillkor för
invandrargrupper och den övriga befolkningen i landet. I jämlikhetsmålet ligger således såväl kravet på att samma regler skall gälla på alla samhällsområden för invandrare
och svenskar, som kravet på att invandrarna skall ges möjlighet till en levnadsstandard
som motsvarar den som den övriga befolkningen har.

•

Valfrihetsmålet: innebär att medlemmar av språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige genom samhällsinsatser skall ges möjligheter att själva välja i vilken grad de skall
bibehålla och utveckla den ursprungliga kulturella och språkliga identiteten, och i vilken grad de skall uppgå i en svensk kulturell identitet.

•

Samverkansmålet: innebär att en fruktbärande samverkan bör komma till stånd mellan
invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen. Samverkansmålet inbegriper även ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska
befolkningen (SOU 1974:69 s.94).

Invandrarpolitiken har grundat sig på de tre målen. Dessa mål har varit vägledande för
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invandrarpolitiken i under 20 års tid. Målen formulerades då invandringen till Sverige dominerades av arbetskraftsinvandringen samt utvecklingen av flyktinginvandringen. Det har hänt
mycket under de åren, eftersom det har skett en utveckling så måste målen för invandrarpolitiken förtydligas samt omformuleras efter den utveckling som har skett.
Tabellen nedan visar skillnaderna mellan invandrarpolitiken och integrationspolitiken. Vi har
sammanfattat kort de olika effekterna både positiva samt negativa mellan dem.

Tabell 2

Skillnaderna mellan invandrarpolitiken och integrationspolitiken
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Med invandrarpolitiken associerade man invandrare med ”annorlundaskap” eftersom man såg
invandrare som en homogen grupp. Invandrarens etniska samt kulturella identitet var i centrum. 1975 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för den svenska invandrarpolitiken. Dessa
sammanfattades i de tre målen som vi nämnde ovan, jämlikhet valfrihet och samverkan. Beslutet innebar ett klart avståndstagande från en assimilationspolitik. Invandrares kulturella och
språkliga bakgrund skulle inte bara erkännas, den skulle också främjas. I efterhand har det
ofta sagts att med de nya målen lades grunden till ett mångkulturellt samhälle ( Regeringens
proposition 1997/98:16 s. 15-16).

Figur 5 Lagstiftning

i invandrar och integrationspolitik

Under andra halvan av 1960-talet tog debatten om minoritetsgrupper och invandringen en allt
större plats i media. Det handlade i första hand om hur man skulle hjälpa minoritetsgrupperna
att komma in i det svenska samhället och hur Sverige skulle hantera den nya mångkulturella
samhället. Fram till 1970-talet saknade Sverige i stort sett en invandrarpolitik. Politiken gentemot etniska minoriteter var inte konsekvent, men den syftade dock i sin helhet till assimilering. De inhemska minoriteterna – samer och tornedalsfinnar – var små. Däremot växte de
invandrade minoriteterna kraftigt efter andra världskriget. 1950 hade landet 198 000 utrikesfödda, 1960 300 000 och 1970 538 000, ( Elverson. (2007), Den svenska invandrarpolitiken
tar form)

I Sverige förstod man att det som var en temporär invandring utvecklades stegvist till en permanent invandring. Men man ska också komma ihåg att den första invandringen var arbets25

kraftinvandring. Fackföreningsrörelsen var en drivande aktör i den debatt som fördes om invandrarpolitiken från sextiotalets mitt och den fick stort inflytande på den politik som lagfästes i mitten av sjuttiotalet. Redan från mitten av sextiotalet slöt LO och SAF en rad överenskommelser om de invandrade arbetarnas anpassning och introduktion till det svenska samhället. Statsmakten vidtog också åtgärder med samma syfte. 1972 stiftades en lag som gav nyanställda invandrare rätt till ledighet och lön för deltagande i svenskundervisning. Informationsbyråer öppnades runt om i landet och invandrarverket (SIV) inrättade en särskild kuratorstjänst för invandrare, arrangerade tolkkurser och gav på olika sätt stöd till invandrarorganisationer (Elverson. (2007)

5.1.1 Mål och visioner

Med regeringens rapport 1974:69 gick ut regeringen med beslutet att se över
utlänningslagstiftningen, dvs. regler om utlännings rätt att inresa, vistas och ta arbete i Sverige. Som framgår av avsnitt 2.1 fattade statsmakterna beslut om riktlinjerna för utlåningspolitiken kort efter det att IU hade tillsatts, och det angavs i IU:s direktiv att IU skulle grunda sina
förslag på de riktlinjer för utlåningspolitiken som statsmakterna skulle anta hösten 1968.

IU:s uppdrag skulle omfatta invandrarnas och minoriteternas sociala och kulturella situation i
Sverige. En mycket koncentrerad beskrivning av synen på invandrarfrågorna i Sverige under
efterkrigstiden skulle möjligen kunna formuleras på följande sätt: medan flyktingfrågorna
dominerade 1940-talets utlänningsdebatt, kom 1950-talets diskussioner främst att ägnas åt
frågan om anställning av utländsk arbetskraft. Under början av 1960-talet intresserade man
sig i ökad utsträckning för invandrarnas sociala situation, och först efter mitten av 1960-talet
togs iden allmänna svenska invandrardebatten upp kultur- och minoritetspolitiska aspekter.
De första åren under 1970-talet kan invandrarfrågan sägas ha blivit en etablerad allmänpolitisk fråga; detta har bl. a. markerats genom kraven på invandrarnas medbestämmande och
likaberättigande samt genom insikten om att ett mera utvecklat samarbete mellan in- och utvandringsländerna i Europa bör komma till stånd om inte allvarliga intressemotsättningar
mellan de bägge grupperna av länder skall uppstå ( SOU 1974:69 s. 44-46)
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Målen för den moderna svenska invandrar och minoritetspolitiken presenterades 1968 som
enligt IU:s uppfattning anges som grund för en invandrar- och minoritetspolitik med sikte på
1970- och l980-talens svenska samhälle. Målen skulle sammanfattas i 4 punkter:
1. Migrationen mellan länderna kan bedömas fortsätta, vilket innebär att Sverige även framöver måste vara berett på att ta emot och inskola nyanlända invandrare och sörja för att deras akuta sociala problem löses.
2. En stor del av invandrarna kommer troligen att stadigvarande bosätta sig här i landet, och
Sverige kommer att vid sidan av de inhemska språkliga minoriteterna få nya befolkningsgrupper, som talar andra språk än svenska, och som har en delvis annorlunda identitet, som
de ofta vill bevara. Detta behov har redan nu hos en del grupper tagit sig uttryck i bildandet
av ett eget organisationsväsende och i önskemål om samhällsstöd för bevarande av den
språkliga och kulturella egenarten.
3. Många av de invandrare som kommer till Sverige kommer att i sinom tid åter utvandra,
vilket för dem och i synnerhet för deras barn kan medföra nya anpassnings- och omställningsproblem. Dessa problem kan bli mindre om man under vistelsen i Sverige har gett invandrarna möjlighet till aktiv kontakt med det egna språket, kulturarvet och hemlandet.
4. Ett riktmärke för det fortsatta arbetet för invandrarna kommer liksom hittills att vara att de
skall behandlas likvärdigt med svenska medborgare. l ökad utsträckning kommer krav att
ställas på ett vidgat kulturutbyte mellan Sverige och invandrarnas ursprungsländer. Internationaliseringen av det svenska samhället kommer att fortskrida ( SOU 1974:69 s.44-46).

Mot denna bakgrund vill IU formulera målen för en framtida invandrar- och minoritetspolitik
med utgångspunkt från begreppen jämlikhet, Valfrihet och samverkan. När dessa tre mål, som
därefter kom att gälla i två decennier, presenterades hade invandrarpolitiken för första gången
en långsiktig vision. Dem viktiga invandrarpolitiska målen fästes under 1960 och 1970-talen
och inga väsentliga förändringar har skett sedan dess.
5.1.2 Integrationspolitik i belysning av svensk rätt

Målen för invandrarpolitiken har utgått från dem tre begreppen: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Dessa mål har varit vägledande för invandrarpolitiken under 20 år. Målen formulerades i ett läge där invandring till Sverige i hög grad dominerades av s.k. arbetskraftsinvandring. Utvecklingen har gått mot ökad flyktinginvandring. Målen kan sägas utgöra en strävan
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eller politisk ambition. Målen behövde förtydligas och omformuleras efter den utveckling
som skett.
Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att ge stöd till individers egen försörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för
kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Med detta som utgångspunkt föreslog regeringen att
riksdagen:
•

Antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) och introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

•

Godkänner regeringens förslag om mål och inriktning för integrationspolitiken (avsnitt
5.3).

•

Godkänner regeringens förslag om att inrätta en ny myndighet för integrationspolitiken
(avsnitt 12.2).

Regeringen hade också ett följande förslag till lagtext om ändring i lagen (1992:1 068) om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Lagen träde i kraft den 1
mars 1998 och lydde så här ( Regeringens proposition 1997/98:16).
•

2 a § En kommun får, om det finns särskilda skäl till det, bevilja introduktionsersättning till andra nyanlända invandrare än vad som föreskrivs i 2 §.

13 februari 1986 föreslås en ny proposition att de riktlinjer som antogs av riksdagen år 1975
böra ligga fast. Vissa preciseringar görs dock om och omformuleras, särskilt i fråga om invandrares möjligheter till kulturell valfrihet. Vidare framhålls vikten av att stävja alla uttryck
för intolerans och etnisk diskriminering i vårt samhälle ( Regeringens proposition 1985/86:
98, s.1).
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Propositionens innehåll:
I Propositionen lämnas förslag om en ny lag mot etnisk diskriminering samt om inträde av en
särskilt ombudsman mot etnisk diskriminering.
Lagen mot etnisk diskriminering (lagen träde kraft 1/juli 1986)
1§ Denna lag har till ändamål att motverka etnisk diskriminering. Med etnisk diskriminering
avses att en person eller en grupp av personer missgynnas i förhållande till andra eller på
annat sätt utses för orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationalitet
eller etnisk ursprung eller trosbekännelse.
2§ regeringen utser en ombudsman som skall verka för att etnisk diskriminering inte förekommer i arbetslivet, eller på andra områden av samhällslivet ( Prop. 1985/86:98 s. 2 ).
I propositionen lämnas också förslag om förändring i brottsbalkens regler om olaga diskriminering.
Lagen om ändring i sekretesslagen (träde kraft 1/juli 1986)
9 kap 21§ sekretess gäller hos ombudsmannen och nämnden mot etnisk diskriminering i
ärende enligt lagen (1986:000) mot etnisk diskriminering för uppgift om enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller om uppgiften röjs ( Prop. 1985/86:98 s.2 ).
1. Lag om ändring i brottsbalken (träde kraft 1/juni 1986)
16 kap 9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationella etniska grupper eller trosbekännelse genom att inte gå honom till handa på
de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, skall dömas
för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Den gamla invandrarpolitiken och den nya integrationspolitiken skiljer sig åt på flera punkter.
Invandrarpolitiken syftade till:
•

Assimilation och såg invandrare som en grupp som behöver säråtgärder av olika slag.
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Integrationspolitiken utgår i från:
•

Hela samhället och ser samhällets etniska och kulturella mångfald som en positiv
kraft.

•

Insatser och åtgärder som riktar sig specifikt till invandrare ska begränsas till den första tiden i Sverige. Den generella politiken ska genomsyra alla områden av sam

•

hället och varje myndighet ska ansvara för att uppmärksamma invandrares behov i de
sakområden som ligger inom myndighetens område.

•

kommuner ska ta hänsyn till integrationspolitiken i sitt dagliga arbete”, en beskrivning
av övergången från invandrarpolitiken till integrationspolitiken som Integrationsverket
gjorde ( SOU 2006:79 s 11).

Tabell 3

Invandrarpolitiken och Integrationspolitikens mål
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5.1.3 Dimensioner av invandrarpolitik
Dahlström tar upp i sin avhandling tre olika dimensioner för att se vilket slags invandrarpolitiska principer som politiken bygger på. Den första dimensionen kallar han för kulturell/juridisk, denna dimension går alltså från kulturellt till juridiskt ansvarstagande. Dahlström
menar här statens syn på ansvar när det gäller etnisk samhörighet i samhället. Den andra dimensionen kallar han för inkluderande/exkluderande. Denna dimension handlar om invandrarnas förhållande till mottagarsamhället. Här menar Dahlström om politiken syftar till att
inkludera/exkludera berörda grupper/individer i majoritetssamhället. Den tredje dimensionen
är selektiv/generell. Här tar han upp vilken välfärdspolitisk typ invandrarpolitiken tillhör. Om
den är selektiv eller om den är generell. Med selektiv så menar Dahlström de åtgärder som
riktas till särskilda grupper, men med generella åtgärder menar han att det är tillgängligt för
alla individer i samhället. ( Nästan välkommen. s. 37-39 )

Tabell 4 Dimensioner

av invandrarpolitik
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Tabellen ovan visar olika kombinationer av de tre dimensionerna av invandrarpolitik. Dessa
tre dimensioner är kulturell/juridisk, inkluderande/exkluderande, samt selektiv och generell
politik. Dahlström menar vidare att om man kombinerar dessa tre dimensioner så får man åtta
olika typer av invandrarpolitik.

1. Den första typen av invandrarpolitik är mångkulturell politik, den syftar på en politik
som med hjälp av selektiva medel vill ge goda fördelar för minoritetsgrupper i ett samhälle, för att inkludera dem i samhällsgemenskapen. Det kan till exempel handla om att
”minoriteternas organisationer får ett särskilt stöd, om att minoriteterna undantas från
vissa lagar eller om att minoriteterna får en särskild representation i valda eller korporativa organ”

2. Den andra typen kallar Dahlström för segregationspolitik. Det handlar om särskilda regler för medlemmar av minoritetsgrupperna. Denna politik åsyftar att hålla minoritetsoch majoritetsgrupperna åtskilda från varandra. Här kan det handla om till exempel vart
minoritetsgrupperna får bosätta sig, vilken skola de ska gå i osv. man har inte tillgång
till majoritetsgruppens institutioner på motsvarande områden.

3. Identitetspolitik är den tredje typen av invandrarpolitik. Denna politik handlar om att
alla religiösa grupper i samhället får tillgång till stöd, de har alla samma villkor här.
”Deltagandet i en identitetsskapande gruppgemenskap är det som motiverar stödet –
ingen
grupp, inget stöd – men villkoren är de samma för alla typer av samfund”

4. Den fjärde invandrarpolitiken kallar Dahlström för assimilationspolitik. Här sätts majoritetsgruppens fortlevnad i fokus. ”Den gemenskap som byggs upp i samhället är då
kulturell men staten tar enbart ansvar för en kultur och det är majoritetsgruppens”

5. Den femte politiken benämns residualistisk politik. Grupptillhörigheten här har inte någon betydelse utan här är individens behov centralt. Individens behov, om de är sociala
eller ekonomiska får stöd av staten.
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6. Nationell residualistisk politik är den sjätte typen. Här så ska individen vara medborgare
i landet för att en behovsprövning skall komma tillstånd. ”Om detta villkor inte är uppfyllt exkluderas hon från välfärdssystemen”

7. Den sjunde är universella politiken. Den enskilda Individen är här den relevanta mottagaren. Alla 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”

8. Den sista invandrarpolitik som Dahlström tar upp är nationell universalistisk politik.
Denna politik liknar den sjunde politiken förutom att ett villkor som ställs för individen
och det är att han/hon ska vara medborgare i landet ( Dahlström (2004) s. 41-42).
5.1.4 Politiker VS akademiker; om invandrar- samt integrationspolitikens innehåll och inriktning

Invandrar- samt integrationspolitik ur ett akademiskt perspektiv

Invandrarpolitiken grundas på jämlikhet, valfrihet och samverkan. Syftet med detta var att
invandrare skulle få lika möjligheter och rättigheter att lyckas i det svenska samhället som den
infödda befolkningen. Invandrarpolitiken sägs ha misslyckat då den till stor del riktas mot
invandrare som grupp som förknippas med ”annorlundaskap”, och ett främjar ett ”vi och dem
tänkande” ( Regeringens proposition 1985/86:98). Såsom många forskare i akademiska världen pekade på att invandrarpolitiken har tappat sin inriktning och fokuserade istället på invandrare som den grupp som ska integreras och den svenska befolkningen dem som ska integrera. Vilket skapade säråtgärder och en splittring i samhället. I statens utredning, Bortom vi
och dem, teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering som kom
ut 2005 skrev flera forskare om invandrar- och integrationspolitikens dubbla budskap, om
rasism och differentieringen av olika grupper i samhället.
Utredningen går ut på olika utforskningar om gränsdragningar mellan vi och dem samt hur
dessa gränser skapas, på vilket sätt de vidmakthålls;
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Svensk Integrationspolitiken sätter upp ett mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund samtidigt som den vilar på antaganden om
människors inneboende olikheter. Särskiljandet mellan de som integrerar och de som ska
integreras etablerar även en hierarkisk ordning. Integrationens skapande av skillnad berör
inte bara etniska minoriteter och personer med invandrarbakgrund, utan även formeringen av
ett föreställt majoritetssamhälle (SOU 2005:41 s.29).

I utredningen är forskarna kritiska mot den inriktning som integrationspolitiken har tagit de
senaste decennierna.

Sociologen Masoud Kamali behandlar den strukturella/ institutionella diskrimineringen ur ett
europeiskt perspektiv och hävdar att: ”rasism och diskriminering har varit en integrerad del
av den europeiska modernitetens historia. Han menar att skapandet av ”de andra” har varit
en del av formandet av ”vi”, där ”de andra” blir spegelbilden av ”vi” och görs till ett mindervärdigt ansiktslöst kollektiv som gör ”vi” till en bättre art eller en bättre kultur. Denna
process exkluderar inte bara ”de andra” från maktpositioner och inflytande i samhället, utan
skapar också narcissistiska föreställningar om ett ”vi” hos majoritetssamhället. Detta har sin
grund i en. historisk och seglivad rasism och diskriminering av ”de andra”, som etablerades
i och med Europas expansion i resten av världen” ( SOU 2005:41 s.29).

Han menar att svenskhet och invandrarskap betecknar inte bara olika positioner utan även
kontrastiva egenskaper som definieras relationellt och genom vilka ”invandrare” konstrueras
som en spegelbild av ”svenskar”. Varje definition av hur vi är innehåller därför även en
outtalad berättelse om hur de andra är. Med andra ord behöver svenskheten en antites för förverkligandet av sig själv som ett överlägset ”vi”. Svenskheten betecknar en position som är
omöjlig att nå för ”de andra” eftersom dessa per definition befinner sig utanför svenskheten.
Politiska program som syftar till att eliminera skillnaderna mellan ”svenskar” och ”invandrare” är därför dömda att misslyckas. Integrationspolitikens löfte om att möjliggöra ”invandrarnas” tillträde till ”svenskheten” innebär därmed i bästa fall ett ”nästan- tillträde” (SOU
2005:41 s. 12 ).
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Invandrar- samt integrationspolitikens ur ett politiskt perspektiv

Ur ett politiskt perspektiv ska invandrarpolitiken vara ett medel för att främja integration och
skapa lika möjligheter och samverkan i samhällslivet. Invandrarpolitikens innehåll tar fast
1997, regeringen presenterar sin, Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrar- till integrationspolitik (Prop. 1997/98:16) att den nya politiken som ska gälla för den nya svenska
invandrarpolitiken ska hjälpa nya anlända att integrera sig i det svenska samhället. Att den
politik som riktar sig till invandrare som grupp bör enligt regeringen begränsas till åtgärder
och insatser som behövs under invandrares första tid i Sverige. Dessa insatser ska ge stöd för
att snabbt skaffa sig de redskap de behöver för att kunna leva och försörja sig i Sverige "
Invandrarpolitiken såsom invandringens natur har förändrats genom åren. Invandringens storlek och karaktär har förändrats, den permanenta invandringen som vi nämnde i texten ovan
har utvecklats, från arbetskraftinvandring till en permanent invandringen. Den svenska invandrarpolitiken skulle också nödvändigtvis anpassa sig till nya förändringen och omformuleras. Som vi beskrev i bakgrunden växte integrationspolitiken ur den gamla invandrarpolitiken
(Regeringens proposition, 1997/98 s.16).

I samma proposition, Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik presenterar regeringen målen för integrationspolitiken och dess riktlinjer:
”Integrationspolitiken inte längre ska peka ut invandrarna som en från svenskar avvikande
homogen grupp och menar att detta görs bäst genom att befolkningens diversifierade sammansättning tas i beaktande i både utformandet och genomförandet av utbildningspolitiken,
arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken o s v. På detta sätt pekas ingen särskild grupp ut det är människors olika behov som ska stå i centrum, inte invandrarskapet” (Regeringens
proposition, 1997/98 s.16).
Istället för att fokusera på särskilda grupper ska integrationspolitiken gälla samhället i stort
och betona den generella politikens betydelse. Det betonas vikten av en ny ”nationell gemenskap”. En politik där alla ska inkluderas och ska kunna delta i den framtida samhällsutvecklingen och ömsesidig respekt och tolerans ses som hörnstenar i detta arbete.
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6 Slutsatser


Vad har vi kommit fram till?



Svensk invandrar eller integrationspolitik?

En av de stora utmaningarna av den svenska invandringspolitiken är att utveckla en strategi
som omfattar de teman som integration, integreringen av invandrare i det svenska samhället
och rättvisa samhällsstrukturer som lever upp till dem fastställda målen för integrationspolitiken. En av de huvudfrågorna som vi ställde oss är: hur den svenska integrationspolitiken växte fram? I studien har vi beskrivit vissa strategier om hur den nuvarande politiken växte ur den
tidigare invandrarpolitiken.

Under de senaste decennierna, i Europa, har frågan om integration av nya etniska minoritetsgrupper invaderat den politiska och offentliga debatten. Andra fenomen som har uppmärksammats lika mycket är problemen om, social och kulturell integration i samband av den nya
invandringen, den icke europeiska invandringen.

Frågan om integration har blivit en politik fråga, en prioriterad politisk fråga och en garanti
för en mer öppen invandringspolitik i framtiden. Det svenska samhället har idag i allmänhet,
särskild i stora städer i synnerhet genomgått stora förändringar i samband med den massiva
invandringen från hela världen Vilket var en avgörande fråga för vilken form den svenska
integrationspolitiken skulle ta för att uppnå bästa möjliga resultat i integration frågan.

6.1 Resultatet
Utifrån vara frågeställningar, ville vi belysa förändringarna från övergången från invandrartill dagens integrationspolitik för att få en helhets bild av båda politiken. Men även att se vilka
effekter det har bidragit till invandrarnas integrering i det svenska samhället. Vi vet att det
finns en tydlig separation mellan invandrar grupper och den svenskfödda befolkningen. Ett
samhälligt problem som vi har gått in i bada teori och empiri delen.
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svensk integrationspolitiken erbjuder dels ett homogent perspektiv, en politik som ger alla
lika möjligheter för att integreras i det svenska samhället, båda social och kulturellt men den
ger också delvis utrymme för en heterogen tänkande. Där olika grupper ges möjligheten att
bevara sin kultur och möjligt för dem att utveckla olika sociala och kulturella livsstilar.
Invandrarpolitiken la grunden för dagens integrationspolitik. ”Denna politik har fungerat
framgångsrikt under den första tiden, men i längden har effekten varit den motsatta” den dåvarande invandrarministern Leif Blomberg presenterade en ny politik 1997, och var kritisk
hård mot den tidigare förda politiken. Det var nödvändigt med en ny politik eftersom invandrarpolitiken hade bidragit till att skapa ett destruktivt ”vi” och ”dem” tänkande i samhället.
Dåtidens politik förstärkte en uppdelning mellan människorna i ett vi och dem kategorisering.

Det som skiljer dessa två politiken åt är; att invandrarpolitiken syftade till assimilation, under
1960-talet så var tanken att de som hade invandrat och som inte skulle återvända tillbaka till
hemlandet skulle assimileras. Man ville att de skulle överge sin kultur, och att det inte skulle
uppstå kulturskillnader i samhället. Man såg invandrare som en grupp som behövde säråtgärder medan integrationspolitiken utgår ifrån hela samhället. Integrationspolitikens mål ska inte
uppnås med säråtgärder för invandrare som den gjorde under invandrarpolitiken utan målen
ska uppnås genom generella åtgärder.

Riksrevisionen gjorde en granskning (RiR 2005:5) av myndigheternas årsredovisningar som
visade att det ännu förekommer att myndigheterna fortfarande riktar säråtgärder till invandrare som ”grupp”. Största delen av de insatserna har skett inom arbetsmarknadsområdet.
Granskningen visar även att ett antal av regeringens särskilda krav åsyftar fortfarande för personer som anses ha en invandrarbakgrund, ”Risken är överhängande att invandrarskapet fortfarande förknippas med annorlundaskap, något som riksdagen avsåg att förändra genom integrationspolitiken”. Invandrarnas behov och villkor har inte uppmärksammats i den omfattning som efterlystes i samband med integrationspolitikens införande.
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Boendesegregation: en fall studie om invaderarnas boendemönster på Vallby
vi har vidare i analysen gjort en fall studie av invandrarnas boendemönster på Vallby. En studie av etnisk boendesegregering, och social uppdelning av befolkningen. Vi finner i vår analys att vissa etniska och sociala grupper är mer koncentrerade än andra. Vi har valt att kolla
djupare på segregeringen på Vallby och hur bostadssegregering uppstår?
Boendesegregation är inte alltidett fritt val, Som sagt var man bor eller väljer att bo beroro på
en rad olika faktorer, båda politiska och socioekonomiska faktorer. Valby har inte alltid varit
en invandrartät bostadsområden, segregation skapas med hjälp av en rad institutionella
mekanismer.
Vi har med vår analys konstaterat att välfärden och boendesegregeringen hänger ihop. Att
vallbys boendesegregering har ökat i samband med en försämrad välfärd. Det beror på att
Vallby är traditionellt mottagare av nya anlända som av naturen har låg inkomst. Invandrarnas
behov och villkor har inte uppmärksammats i den omfattning som efterlystes i samband med
integrationspolitikens införande. En fråga som båda staten och kommunerna måste jobba på.
Vallby har halkat efter på grund av den ökade flyktingströmmen på området de senaste åren.
Boendesegregeringen är ett samhälls problem och kostar kommunerna mycket om det inte tar
hands på ett bra sätt. Kommunen har ansvaret att hjälpa sin befolkning ut till arbetslivet och
hjälpa de isolerade att integreras i samhället.
Andreas Johansson Heinö statsvetare vid Göteborgs universitet tar upp i sin avhandling Integration eller Assimilation? innebörden av multikulturalism och förklarar att multikulturalism
är ett normativt begrepp och som förknippas med ett ide Om att godkänna eller befästa olikheter i samhället. Något som båda staten och kommunerna bör jobba på. Se till att uppdela de
nyanlända flyktingar över hela landet, detta för att hindra koncentrationen av nyanlända invandrare och därmed förenkla inlärningen av svenska språket och möjligheterna ut till arbetslivet. Han menar att den svenska integrationspolitiken har det senaste decenniet utvecklats i
en riktning bort från multikulturalism och tillbaka till ett mer eller mindre uttalat assimilationsideal. En välfungerande integration är inte dock omöjlig, för att en förändring ska vara
möjligt krävs det reformer som öppnar arbetsmarknaden, öka invandrarnas tillträde till arbetsmarknaden. Det behövs statliga insatser som kan öppna vägar för invandrare.
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Intergrationspolitiken mål har inte förverkligats då det råder etniska klyftor i samhälle. Målen
ser bra ut i teorin men i praktiken så råder det mycket diskriminering och utanförskap. Integrationspolitiken kan bara fungera när välfärden ökar och boendesegregeringen minskar. Invandrar grupperna drar ingen av nytta av integrationspolitiken när välfärden går ner och de
har ingen möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. De blir fast på de utsatta områdena.
Rawls förklarar i sin rättvisa teori att om de sämst ställda får det bättre och de som har det
bäst får det bättre råder en mer ekonomisk jämlikhet. Med difference principen menar han
man kan acceptera att det blir ojämlikt mellan grupper så länge att den minsta ojämlikheten är
möjligt och så länge de som är längs ner inte får det sämre än de som får det bättre. Båda ska
få dt bättre när den ena får det bättre. Han menar att det är det bäst välmående samhälle.
Här uppfylls inte Rawls difference princip och faktumet är, att Vallby är ett ojämlikt område,
kommunen tar inte sitt ansvar. Det är kommunen som har det sociala ansvaret och har möjligheten att påverka bostadssituationen på Vallby. Det blir inte rättvist när dem privata fastighetsaktörerna medvetet väljer ut sina hyresgäster. Det vill säga människor med fast anställning med en viss inkomst.
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