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ABSTRACT 

The aim and purpose of the following study is twofold. The first part aims at clarifying 
different models of migration policy available within research of political science. The 
second part of the study applies the identified models onto an analysis of the official 
report ”Integrationens svarta bok” and the suggestions the reports presents. The findings 
of the study are multiple. Amongst other facts we identify a lack of consistently 
maintaining within the frames of one model, as well as a deficit of consistent usage of 
rhetoric. It is evident that the conceptions within the report and the report itself do not 
cohere with the conceptions and the theory of the models. Consequently we argue that the 
suggestions do not bring about a change in the hierarchical structures that divide and 
characterize the Swedish society of today. In many cases it is likely that the suggested 
changes will preserve and enhance these structures.  
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1. INLEDNING 
Innan 1950-talet var invandringen till Sverige begränsad. Under de kommande 
decennierna var behovet av arbetskraft stort inom industrin vilket medförde att Sverige 
importerade mycket arbetskraft främst från länder i södra Europa under 50- och 60-talet. 
Denna invandrarimport var tänkt att vara under en tillfällig tidsperiod, men många av 
dessa personer ville stanna permanent i Sverige. Detta innebar att nya krav ställdes på den 
svenska invandrarpolitiken. Under 70-talet utvecklades politiken från ett 
assimileringsideal till att vara mer inriktad mot mångkulturalism. Politiken skulle ge 
invandrarna möjlighet att bevara sin egen kultur samtidigt som de fick ta del av det 
svenska välfärdssamhället. Nästa stora utveckling inom invandrarpolitiken skedde på 90-
talet och innebar att politiken började benämnas som integrationspolitik. Denna politik 
kom dock att försvåra den tänkta integrationen på grund av att ett ”vi” och ”dem”-
tänkande förstärktes.1  

Den svenska regeringen, under ledning av statsrådet Mona Sahlin som vid tillfället var 
ansvarig för demokrati- och integrationsfrågor, tillsatte år 2004 en utredning med syfte att 
identifiera och granska strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös 
tillhörighet. Denna utredning skulle även analysera påföljderna av denna eventuella 
diskriminering och föreslå åtgärder som skulle bidra till en lösning.2 Utredningen omfattar 
bland annat analyser av olika samhällsområden såsom utbildning, arbetslivet, hälsovården, 
samt politisk makt.3 Denna studie kommer att fokusera på det sistnämnda 
samhällsområdet; den politiska makten samt individens möjlighet till politiskt deltagande 
och hur utredningen föreslår att denna bättre kan vidgas till att omfatta fler individer.  

Inom analysen av den politiska makten har utredarna bland annat tittat på olika politiska 
processer och organisationer för att konstatera att dessa processer, likt olika 
förtroendeuppdrag, mestadels domineras av ”etniska svenskar”.4 Utredningen har därefter 
gått vidare till att identifiera om denna dominans orsakas av så kallad strukturell 
diskriminering, samt vilka åtgärder staten som aktör kan ta till för att lösa denna 
uteslutning av andra etniciteter inom de politiska sammanslutningarna och 
beslutsprocesserna.5 

 
 
 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att utifrån valda teoretiska modeller analysera och kritiskt 
granska valda delar av den statliga utredningen (SOU 2006:79). Studien kommer att 
fokuseras på de delar av utredningen som berör politiskt deltagande och förslag på 
åtgärder för ökad politisk makt. Med denna avgränsning i åtanke ämnar vi besvara 
följande frågeställningar: 

- Vilka invandrarpolitiska modeller finns tillgängliga och kan vara relevanta för 
tillämpning på en analys av svensk invandringspolitik? 

- Hur kan politiskt deltagande förstås utifrån utredningen? 

                                                 
1 Darvishpour & Westin, s. 93; Södergran, s. 9 
2 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 37-38 
3 Ibid, s. 89 
4 Ibid, s. 117 
5 Ibid, s. 254 
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- Hur kan de olika åtgärdsförslagen för ökat politiskt deltagande förstås utifrån de 
analytiska utgångspunkterna? 

- Är utredningen med tillhörande åtgärder för ökat politiskt deltagande ett tecken på 
kursändring av svensk invandringspolitik?  

 
 
 

1.2 METOD 
Till denna studie lämpar sig främst en kvalitativ metod och mer specifikt kommer en 
kritisk granskning av ett begränsat empiriskt material att göras. För att på ett tydligt sätt 
beskriva metodens lämplighet kan Mats Alvesson och Stanley Deetz citeras: 

”Kritisk samhällsforskning är alltså inriktad på att mer ifrågasätta än bekräfta 
det etablerade, mer rubba än fortplanta kulturella traditioner och konventioner … 
mer uppmuntra till fruktbara meningsskiljaktigheter än att utgå från ett ytligt 
samförstånd.”6 

Vidare finns det en mängd olika kvalitativa metoder, hit räknas bland annat idéanalys som 
är den valda metoden för denna studie.  En idéanalys kan beskrivas som en studie som 
beskriver, tar ställning eller förklarar mekanismerna bakom ett politiskt budskap.7 Det är, 
enligt Beckman i hans bok ”Grundbok i idéanalys”, en vetenskaplig studie som studerar 
ett politiskt budskap på ett eller annat sätt. Vidare menar Beckman att det viktiga för en 
idéanalytisk studie är syftet och inte så mycket hur studien genomförs.8  

Syftet och frågeställningarna vittnar om att denna studie är en beskrivande idéanalys. Med 
hjälp av de analytiska utgångspunkterna är avsikten att analysera åtgärdsförslagen. Den 
sista frågeställningen antyder också att studien ska utreda, eller ta ställning till, om den 
svenska invandrarpolitiken har ändrat fokus. Detta är dock endast en liten del av studien 
och det dominerande syftet tyder på att studien är inom ramen för en beskrivande 
idéanalys. Beckman påpekar också vikten av användandet av jämförelsepunkter vid en 
beskrivande studie.9 I denna studie kommer dessa jämförelsepunkter utgöras av olika 
invandrarpolitiska modeller. Studien skulle också kunna vara, utifrån Bergström och 
Boréus definition, en innehållslig idéanalys. Kännetecken för en sådan studie är att syftet 
består i att analysera logiken i en politisk argumentation.10 Då det finns olika definitioner 
av vad en innehållslig idéanalys är och hur man går tillväga11 har vi valt att bara kalla 
denna studie för en beskrivande idéanalys.  

Det finns även fler ställningstaganden inom den idéanalytiska metoden att ta ställning till 
innan studien påbörjas. Detta kan exempelvis vara valet av analysverktyg för att bemöta 
det empiriska materialet. Hur man gör detta på bästa sätt råder det delade uppfattningar 
om. Den mest ifrågasatta metoden, men som vi dock har valt till denna studie, är att ha ett 
öppet förhållningssätt till materialet och i detta fall den valda utredningen. Anledningen 
till att vi har valt denna metod, eller snarare valt bort andra metoder som går ut på att 
studera texten med förbestämda begrepp såsom idealtyper eller dimensioner, är att vi inte 

                                                 
6 Alvesson & Deetz, s. 13 
7 Beckman s. 14 
8 Ibid, s. 11 
9 Ibid, s. 51 
10 Bergström och Boréus, s. 155 
11 Enligt Beckman är en innehållslig idéanalys främst en kvantitativ metod då det handlar främst om att räkna 
förekomsten av ord eller begrepp i en text och utifrån detta resultat dra slutsatser; s. 42  
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från början vill begränsa eller binda studien till vissa föreställningar av utredningen. 
Essaiasson et al. påpekar att fördelarna med ett öppet förhållningssätt kan ge möjligheten 
att upptäcka andra infallsvinklar och viktiga aspekter i texten som med förbestämda 
idealtyper inte hade blivit uppmärksammade.12 Vidare påpekas också de stora riskerna 
med detta metodval. En fara är att studiens fokus på syftet och frågeställningar förloras då 
intresset väcks för andra ”nyupptäckta” frågor som inte är relevanta för den aktuella 
studien. En annan farhåga är också att slutsatserna enbart speglar det som direkt uppfattats 
i materialet. Analysen om vad som inte finns med i analysmaterialet kan bli svårare att 
upptäcka med ett öppet förhållningssätt.13  

Den teoretiska referensramen och de relevanta utgångspunkterna för studien kommer 
väljas ut efter en omfattande undersökning på ämnesområdet. Tanken är att finna tydliga 
och klara preciseringar av invandrarpolitiska modeller. Med välunderbyggda och tydliga 
analytiska utgångspunkter kommer inte bara analyserna och slutsatserna bli enklare att 
göra utan det kommer också att innebära att utrymmet för egen tolkning minimeras. 
Beckman kallar detta att göra ett medvetet val av glasögon.14 Vi är dock väl medvetna om 
att våra personliga glasögon, det vill säga att tolkningen alltid präglas av tidigare 
erfarenheter och uppfattningar, aldrig helt och hållet går att bortse ifrån. Det är i detta 
avseende också en fördel att vi är två författare som arbetar med denna studie då olika 
aspekter kan tas hänsyn till. Dock utgår vi från ett statsvetenskapligt perspektiv vilket 
kommer att prägla studien. För att kunna spegla resultatet utifrån den ursprungliga 
kontexten15, med förhoppningen att nå ett så trovärdigt resultat som möjligt, kommer 
analysen föregås av en kort redogörelse av utredarnas huvudidéer och tankar samt olika 
definitioner som är karaktäristiska för utredningen och som åtgärdsförslagen grundar sig 
på. Ifråga om validitet är det ett medvetet val att studien enbart grundas på primära källor, 
detta gäller såväl i den teoretiska som i den empiriska ansatsen. I utrönandet av de 
invandrarpolitiska modellerna kommer sökandet att ske inom en bred teoretisk 
referensram. 
 

 
 

1.3. MATERIAL 
De metodologiska valen grundar sig på beskrivningar av beskrivande idéanalys utifrån tre 
olika metodböcker i statsvetenskaplig analys.  

Det empiriska material som används är slutrapporten ”Integrationens svarta bok” från den 
statliga offentliga utredningen SOU 2006:79. Detta material kan enligt Esiasson et al. ses 
som ett ”typiskt material”, vilket avser ett material som är typiskt för den aktuella tiden 
kopplat till en samlad samtida sakdebatt.16 Valet av materialet har därmed gjorts i 
förhoppningen att denna utredning kan spegla samtida och relevanta skeenden inom den 
invandrarpolitiska arenan. De teoretiska avsnitten tar avstamp utifrån olika politiska 
modeller för invandrarpolitik. Dessa modeller kommer även att ligga till grund för den 
kritiska analys av utredningen som avses med denna studie. 

                                                 
12 Esaiasson et al., s. 240 
13 Ibid, s. 241 
14 Beckman, s. 22 
15 Esaiasson et al., s. 247 
16 Ibid, s. 244 
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Begreppsdefinitionerna som används baserar på den tolkning som författarna har gjort av 
det teoretiska materialet och som enligt vår tolkning kan sägas vara allmängiltiga för 
teorimaterialet. I de empiriskt relaterade avsnitten kommer vi att använda oss utav, samt 
redogöra för, de begreppsdefinitioner som utredningens/slutrapportens författare nyttjar.  
 
 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
En viktig avgränsning är att studien avser att beröra frågan om ökat politiskt deltagande 
för etniska minoriteter. Denna avgränsning har valts då ett av utredningens huvudsyfte var 
att ge åtgärdsförslag som ska leda till att personer, som riskerar att diskrimineras i 
samhället, får ökad möjlighet till inflytande och makt.17 Politisk deltagande kan studeras 
och definieras på flera olika sätt. Två vanliga tillvägagångssätt inom denna forskning är 
studier av valdeltagande eller studier av deltagande och representation i det partipolitiska 
livet.18 Utredningen och dess förstudier har inte entydigt fokuserat på någon av dessa spår 
men kan främst kopplas till det sistnämnda. I utredningen anges inte heller någon klar 
definition av politisk delaktighet utan politik har studerats ur ett bredare perspektiv, där 
olika politiska processer och organisationer studerats. Exempel på sådana processer och 
organisationer är representation av invandrade personer i landets olika folkvalda 
församlingar samt partiers nomineringsförfaranden till desamma, facklig verksamhet och 
representation i olika styrelser främst inom folkbildningsorganisationer.19 Två antaganden 
som utredningens förstudier tagit fasta på är att den strukturella diskrimineringen lätt kan 
kopplas samman med attityder och synsätt. Detta kan ta sig i uttryck i vilka ord såväl 
enskilda individer och samhället i stort använder sig av, vilket kan nedvärdera och 
exkludera olika grupper i samhället.20 För att ge en ökad förståelse och bakgrund till 
utredningens åtgärdsförslag har vi valt att arbeta med samma vida definition på politisk 
delaktighet som utredningen, vilket i sin tur innebär att vi har för avsikt att studera 
samtliga åtgärdsförslag. Detta med anledning av att alla åtgärdsförslagen går att koppla till 
politisk delaktighet, dock är detta säkert av varierande grad och kommer att påverka 
resultatet samt analysen av detsamma. Överlag kommer vissa valda delar av slutrapporten 
”Integrationens svarta bok” SOU 2006:79 att behandlas.  

Inom den aktuella forskningen görs en distinktion mellan etniska minoritetsgrupper som 
utgör nationella minoriteter och som är invandrade minoriteter i ett land.21 Inom denna 
studie kommer vi endast att diskutera invandrade minoriteters politiska deltagande. De 
ursprungliga nationella minoriteterna, exempelvis den samiska befolkningen, kommer att 
lämnas därhän.  

Inom det teoretiska materialet görs en avgränsning till valda invandrarpolitiska modeller. 
Teoriavsnittet omfattar därmed inte någon specifik politisk ideologi och teoriavsnittet har 
därför kallats för analytiska utgångspunkter. Vi ämnar översiktligt redogöra för och 
klargöra huvuddragen i dessa olika teoretiska angreppssätt. Syftet är därmed inte att 
fullkomligt och uttömmande redogöra för all argumentation och diskussion som berör 
desamma.  

 
                                                 
17 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 363 
18 Exempelvis Dahlströms studie, se Dahlström (1999) 
19 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 113 
20 Ibid, s. 115 
21 Kymlicka & Banting, s. 62 
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1.5 DISPOSITION 
Vidare i studien kommer en uppdelning att göras mellan de teoretiska avsnitten, respektive de 
empiriska. Även inom avsnitten görs uppdelningar. Detta med syfte att underlätta för läsaren 
att se både skillnader och kopplingar mellan avsnitten samt kunna tillgodogöra sig de analyser 
som studien omfattar. Nästkommande kapitel, kapitel 2 redogör för de analytiska 
utgångspunkterna som används. Kapitel 3 behandlar det empiriska materialet och inom det 
sistnämnda materialet redogörs även för den statliga offentliga utredningens åtgärdsförslag. 
Övergången till studiens analytiska del görs under kapitel 4, var de olika förslagen studeras 
separat med hjälp av de analytiska utgångspunkterna. De konkluderande slutsatserna redogörs 
för i kapitel 5.  
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2. ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Teoretisk introduktion 
Inom forskarvärlden finns det ett flertal dominerande modeller identifierade som beskriver 
hur stater bemöter frågor som har uppkommit med den samtida migrationen i vår globala 
värld.22 De frågor som lätt går att koppla samman med migration är frågor rörande sociala 
och politiska rättigheter och begränsningar. I den svenska politiska debatten har frågor 
rörande politiskt inflytande och delaktighet varit centrala de senaste åren. Svensk 
migrationspolitik har ändrat inriktning, under 60- och 70-talet dominerades politiken av 
segregationsmodellen då invandringen främst utgjordes av arbetskraftsinvandring, som då 
antogs vara tillfällig. Under 80- och 90-talet ändrades fokus och idéerna om ett 
mångkulturellt samhälle blev målet för politiken. Under denna utveckling ändrades även 
politikens omfattning till att även inkludera alltmer av den privata sfären. Exempel på 
detta är hemspråksundervisning i skolan och ökat stöd till ideella organisationer.23 

De olika politiska modellerna har i varierande grad, beroende på geografisk placering och 
staters historiska utveckling, präglat politiken i olika länder. Utifrån en omfattande studie 
av forskningsmaterial samt litteratur på området kan främst fyra tidsenliga modeller 
urskiljas, som dessutom enligt forskningen ifråga anses vara tillämpbara inom liberala 
demokratier. Dessa är assimilering, segregation, mångkulturalism och integration. Valet 
utav dessa fyra bygger även på den sammanlänkning som existerar mellan de olika 
modellerna som används som analytiska utgångspunkter. Beskrivningarna nedan redogör 
för de fyra valda invandrarpolitiska modellerna samt kritik som framförs mot desamma. 
Gränsdragningarna mellan de olika modellerna har ibland varit oklara då de har hämtat 
inspiration från samt påverkat varandra. Modellerna har även vid implementeringen och 
historiens gång inte alltid använts konsekvent och renodlat vilket bidrar till denna 
problematik, vilket till stor del förklarar den nämnda sammanlänkningen. En annan 
bidragande aspekt kan vara att invandrings-/integrationspolitiken är ett fält som har 
utvecklats med etiska och moraliska intentioner och inte har byggt på vetenskaplig 
forskning. Forskningen har istället skett på senare tid, vilket har lett till att distinktionerna 
har fått göras i efterhand.24 Dock kan markanta huvuddrag samt skillnader urskiljas mellan 
modellerna och det är dessa som nedanstående redogörelse omfattar.  

 

2.1.1 Assimilering 
Assimilering utgår från att en minoritetsgrupp ska sammansmältas helt och hållet i 
majoritetssamhället. I ett sådant samhälle finns det inget utrymme för olika etniska 
gruppers särintressen och bibehållandet av kulturella och traditionella uttryck.25 Det 
assimilerade samhället ger alla invånare samma politiska och övriga rättigheter omgående, 
då dessa i sin tur även ska leda till kulturell och social assimilering.26 Detta förutsätter att 
ingen särbehandling sker av någon specifik grupp eller dess medlemmar inom politiken 
och juridiken27. Frånvaron av särbehandling i samhället gör också att konflikter och 

                                                 
22 Exempelvis Carl Dahlströms studie ”Nästan välkomna” där han redogör för åtta olika grupperingar för 
invandrarpolitik, Bo Petterssons uppdelning i boken ”Invandrare och integration i Danmark och Sverige”, samt 
Carl Dahlströms redogörelse för tre huvudmodeller i boken ”Etnicitet”. 
23 Kymlicka & Banting, s. 63; Peterson & Hjerm, s. 32 
24 De los Reyes (2000), s. 30 
25 Castles & Miller, s. 250 
26 Ibid, s. 252 
27 Young, s. 158; Castles & Miller, s. 251 
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meningsskiljaktigheter elimineras, vilket i sin tur även leder till en mer fulländad rättvisa i 
samhället. Då invånaren inte är begränsad av en speciell grupptillhörighet når individen 
maximal valfrihet och kan lättare förverkliga sig själv. Denna teori utgår från begreppet 
rättvisa och från att den politiska jämlikheten även präglar samhället i övrigt.28 
Assimileringsmodellen har i implementering inte gett de resultat som förväntades då 
minoritetsgrupperna började bilda egna grupper. De länder som strävat efter assimilering 
har utvecklat sin politik mot en mer integrerande, även om assimileringspolicy fortfarande 
utgör normen inom vissa policyområden.29 

Assimileringsteorin kan, enligt Young, delas in i två olika fallanger. Den första benämner 
hon som ”confirmist ideal”, vilket innebär att samhällets institutioner och normer är givna 
och att minoriteterna ska anpassas till dem. ”Transformational ideal” är den andra grenen 
och utgår från ett erkännande av att institutioner och normer representerar den dominanta 
gruppen och därmed kräver att dessa institutioner och normer anpassas till att vara 
neutrala och inte missgynna någon.30   

Den kritik som har riktats mot assimileringsidealet grundar sig mest i frågor rörande 
gruppers vara eller icke-vara i samhället. En stor del av kritiken härstammar just från olika 
organiserade grupper som vill kunna behålla kultur, språk samt åtnjuta medborgarskapets 
fördelar. Young framför att inom många samhällen anses språk, kultur med mera vara 
förenande faktorer. Slutsatsen blir därmed att pluralism leder till konflikt, disintegrering 
och klyvning av samhället.31 Dock framhäver Young att det inte är gruppskillnaderna i sig 
som är problemet utan de under- och överordningar som råder. Att på ett normativt sätt 
värdera homogenitet ses som ett rättfärdigande av den dominerande gruppens överläge 
som gör den gruppens värderingar till norm som andra ska anpassa sig till.32 Det anses 
vara ett orealistiskt krav att ge upp delar av sin privata identitet för att kunna ta del av 
medborgarskapsstatus.33 Kritikerna talar överlag om det faktum att assimileringen har fått 
stå tillbaka för andra modeller inom den officiella politiken, då homogena samhällen idag 
inte är en realitet34. 

 

2.1.2 Segregation 
Invandringspolitisk segregation har historiskt sett främst använts inom policy av stater där 
den kulturella och nationaletniska gemenskapen har setts som grundläggande för den 
politiska gemenskapen. Inom dessa stater anser man därmed den kulturella tillhörigheten 
inte vara något utbytbart och invandrare kan därmed inte vara lojala mot, eller ha en plats i 
andra samhällen än de egna.35 Segregationen i samhället märks genom att minoriteterna 
inte fullt ut ges möjlighet att ta del av samhället/staten. Staten upprättar regler som syftar 
till att hålla minoriteter avskilda från majoritetsbefolkningen, men även för att tillförsäkra 
att deras vistelse i landet är tillfällig. Dessa regler kan bland annat vara olika slags 
bestämmelser gällande invandrares rätt och möjligheter till utbildning, bosättning, 
anhöriginvandring, hård reglering av uppehållstillstånd etc.36 Även de institutioner som 

                                                 
28 Young, s. 158 
29 Castles & Miller, s. 250 
30 Young, s. 165 
31 Ibid, s. 178 
32 Ibid, s. 179, s. 164, s. 169 
33 Ibid, s. 179 
34 Ibid, s. 180 
35 Peterson & Hjerm, s. 36 
36 Dahlström (2004), s. 41 
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upprättas för att bistå invandrare med information och hjälp i det nya samhället är av 
tillfällig art och absolut inte ämnade att leda till integration i majoritetssamhället.37  

Segregationsmodellen innebär dock inte ett konsekvent användande utav modellen inom 
alla policy-områden och alla delar av samhället.38 Oftast har modellen använts utav stater 
som har mottagit arbetskraftsinvandrare; stater såsom Tyskland som tog emot ett stort 
antal gästarbetare och som har gjort ansträngningar för att dessa inte ska bli kvar i landet 
utan efter hand bytas ut39. Stephen Castles och Mark Miller menar att invandrare ges 
möjlighet att ta del av arbetsmarknaden och rätten till att arbeta men samtidigt hålls 
utanför välfärden och det politiska livet: 

”Immigrants become ethnic minorities, which are part of civil society (as 
workers, consumers and parents) but are excluded from full participation in 
economic, social, cultural and political relations.”40 

Även i de stater som inte tillämpar denna politiska modell har segregationen blivit ett 
faktum då den har uppkommit som en konsekvens av åtgärder inom andra politiska 
modeller.41 Främst omnämns boendesegregation som ett problem inom ett flertal stater42, 
varför det blir nödvändigt att klargöra för denna fråga tydligare. Denna segregation 
beskrivs vara ett misslyckande och ett hot mot det tänkta samhället som skulle ha präglats 
av integration43. Boendesegregations konsekvenser på även andra aspekter av tillvaron 
och samhället för både minoriteter och majoriteter börjar diskuteras allt flitigare, samt 
varför denna segregation har uppkommit44. Vissa teoretiker menar dock på att denna fråga 
inte kan ses som ett avskiljt område utan snarare klargör och förtydligar de maktordningar 
som finns i samhället och som utgör strukturell diskriminering45. Det framhävs även hur 
viktigt det är lyfta fram att ”de segregerade områdena” inte heller alltid är fullt ut etniskt 
segregerade utan snarare klassmässigt uppdelade. Det vill säga, minoriteterna delar ofta 
dessa bostadsområden med individer tillhörande majoritetsbefolkningen som på ett eller 
flera sätt är missgynnade (främst socialt eller ekonomiskt). Även om vissa positiva 
aspekter av boendesegregation lyfts framkommer det tydligt att denna uppkomna fråga 
inte är ett önskvärt resultat och utgör ett problem för samhällsbyggande baserat på 
gemenskap.46 

Förutom den kritik som riktas mot den faktiska segregationen på bostadsmarknaden samt 
mot den forskning som bedrivs i frågan, finns även kritiska röster mot segregationsidealet. 
Forskningen i sig sägs bidra till den stigmatisering och uppdelning som leder till själva 
segregationen då man delvis definierar frågan som ett problem och delvis måste göra en 
gruppuppdelning för att överhuvudtaget kunna bedriva forskningen.47 Idealet i sin tur 
kritiseras för att vara fullkomligt otidsenligt och på så vis ej genomförbart. Bland annat 
anses inte principerna av idealet vara förenbara med mänskliga rättigheters principer som 
bygger på att alla människor oavsett medborgarskap och nationalitet ska ha vissa 
grundläggande rättigheter. Den fria marknadens inverkan på rörlighet mellan stater anges 

                                                 
37 Peterson & Hjerm, s. 37 
38 Castles & Miller, s. 250 
39 Cornelius, s. 17, s. 18, s. 5 
40 Castles & Miller, s. 250 
41 Peterson & Hjerm, s. 126, s. 144 
42 Ibid, s. 120  
43 Darvispour, s. 303 
44 Peterson & Hjerm, s. 126 
45 Darvishpour & Westin, s. 300 
46 Castles & Miller, s. 209 
47 Darvishpour & Westin, s. 295 
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även som ett skäl till varför en segregationsmodell inte är genomförbar. Även vikten av 
demokratiska samhällens försök till att inkludera alla invånare i den politiska sfären 
betonas, vilket inte är möjligt då invandrare inom den segregerande modellen inte har 
möjlighet att uppnå medborgarskapsstatus och därmed inte heller rösträtt.48 

 

2.1.3 Mångkulturalism 
Den mångkulturella modellen lägger stor vikt vid att människor inte ska göra avkall på sin 
kulturella identitet. Identitet är ett nyckelbegrepp och är starkt förknippat med den 
personliga kulturella tillhörigheten.49 På 1960-talet blev detta en brännande het fråga då 
invandringen ökade till många av de liberal-demokratiska staterna, främst till Europa och 
USA. Detta berodde på en ökad efterfrågan på arbetskraft samt en ökad öppenhet för 
migration från andra länder, oavsett kultur och ursprung.50 Denna utveckling och 
anammandet av mångkulturalismen efterträdde den tidigare assimileringsmodellen även i 
Sverige under dessa år51. Modellen gick istället ut på att man nu politiskt skulle inkludera 
alla och tillåta olikheter. Till skillnad mot tidigare förd politik lades tonvikten på att alla 
inom staten skulle kunna utöva sin kultur och staten skulle även stimulera att olikheterna 
gynnades och bibehölls.52 Exempel på sådana policys är statligt stödd finansiering av 
etniska organisationer, bevarandet av språk i form av hemspråksundervisning, samt 
möjligheten till dubbelt medborgarskap. En av de viktigaste principerna är för den 
mångkulturella modellen allas lika möjlighet till politiska och sociala rättigheter, vilket 
även ska ges lagligt stöd.53  

Charles Taylor, professor i filosofi och statsvetenskap, diskuterar mångkulturalism utifrån 
vikten av identiteten och betydelsen av att få denna erkänd, detta genom ”erkännandets 
politik”. Att inte erkänna identiteten kan leda till förtryck och i förlängningen även 
negativa konsekvenser för hela samhället.54 Taylor gör detta tydligt i följande citat: 

”Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor. 
Det är ett livsnödvändigt mänskligt behov.”55 

En annan viktig aspekt och del av erkännandets politik som han lyfter är alla kulturers 
inneboende värde och samma ursprungliga status. Han menar vidare att staten och 
samhället ständigt ska vara beredda att omvärdera sina egna kulturer och tillgodogöra sig 
andra kulturers positiva aspekter genom ett öppet och respektfullt bemötande.56 

En annan stor teoretiker inom den mångkulturella diskursen är Will Kymlicka som likt 
Taylor, ser till vikten av individens identitet och rätten till densamma. Han går dock ett 
steg längre och förordar särskilda grupprättigheter. Med detta menar han att staten har en 
avgörande roll då den inte endast bör beakta införandet av anti-diskrimineringslagar utan 
även måste se till att olika minoriteter ges möjlighet och stöd för att kunna bibehålla sin 
kulturella och etniska identitet.57 

                                                 
48 Castles & Miller, s. 249, s. 280 
49 Peterson & Hjerm, s. 31 
50 Kymlicka & Banting, s. 63 
51 Dahlström (2004), s. 88 
52 Delanty, s. 168 
53 Peterson & Hjerm, s. 32; Kymlicka & Banting, s. 63 
54 Taylor, s. 37 
55 Ibid, s. 38 
56 Ibid, s. 69 
57 Kymlicka & Banting, s. 62, s. 66 
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Teorin kring den mångkulturella modellen är väldigt bred då man trots vissa gemensamma 
nämnare, fokuserar på olika aspekter av samhället och individens rättigheter. Därmed 
kritiseras modellen från många håll, även av anhängare som syftar till att vidareutveckla 
teorin. En av dessa är Susan Moller Okin som ser en ännu djupare problematik även inom 
grupperna. Okin utgår från att alla samhällen styrs av en manlig hierarki och är patriarkala 
i strukturen, såväl inom minoritets- och majoritetskulturer som inom den privata och 
offentliga sfären.58 Detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformandet av de särskilda 
grupprättigheterna om gamla normer och strukturer inte ska prägla framtiden. Lösningen 
enligt Okin är att den yngre generationen som inte är hämmad av nuvarande strukturer och 
seder59, ska vara med att definiera hur rättigheterna ska se ut.  

Okins teorier om mångkulturalism har utsatts för en hel del kritik i sig, främst från 
feministiskt håll. En av de teoretiker som förhåller sig kritiskt är Anne Phillips.60 Hon 
menar istället på att en utveckling borde ske av den mångkulturalistiska modellen som 
skulle göra begreppet mindre statiskt. Phillips identifierar en brist inom modellen då den 
förmodade gemenskapen inom kulturer ges alltför stor vikt, samtidigt som konflikter 
mellan värderingar inom olika kulturer överdrivs:61  

”I do not see cultures as all-inclusive ways of life that can be categorised according 
to their core beliefs or traditions, and I do not see multiculturalism as a way of 
distributing power and authority between different cultural groups.”62 

En homogen syn på kultur är negativ i det avseende att individer inom en viss kulturell 
grupp antas drivas av kulturella faktorer. Därmed ges det mänskliga agerandet och makten 
därbakom inget utrymme.63 Den kritik av mångkulturalismen som säger att modellen 
möjliggör och försvarar oacceptabelt beteende såsom misshandel inom familjer, 
könsstympning, förtryck inom grupper etc. genom att öppna upp för kulturella rättigheter 
och rätten till kulturella traditioner64, anser Phillips kan bemötas genom att revidera 
mångkulturalismens innebörd. Hon föreslår en modell som istället ska betona individens 
roll där individen inte ses som en produkt av kulturen.65  

Övrig kritik som riktas mot den mångkulturella modellen kan enligt Kymlicka delas in i 
tre huvudgrenar. Den första pekar på bristerna med att peka ut och lyfta enskilda 
problemområden för att lösa de en och en istället för att se en enhetlig problematik. Det 
kulturella erkännandet betonas medan andra frågor av vikt för minoriteterna hamnar i 
skymundan. Den andra kritiken som lyfts är det faktum att en uppdelning av människor 
som medlemmar av en grupp görs inom ett samhälle. På detta vis flyttas fokus från det 
gemensamma till skillnaderna mellan grupperna, vilket minskar gemenskapen i samhället. 
Detta i sin tur leder till problem inom flera områden då solidariteten och respekten mellan 
medmänniskor minskar. Den tredje och sista kritikpunkten syftar till att man genom 
mångkulturell fokus missar att se den verkliga huvudorsaken till minoriteters problematik. 
Huvudorsaken är främst socioekonomisk och inte orsakad av ett speciellt etniskt/kulturellt 

                                                 
58 Okin, s. 17 
59 Okin nämner månggifte och könsstympning som exempel på dessa sådana seder. Hennes fokus ligger på seder 
som hävdas vara kulturellt betingade men som hon anser vara förlegade och enbart vara patriarkalt 
maktutövande, s. 24 
60 Phillips, s. 2 
61 Ibid, s. 8 
62 Ibid, s. 162 
63 Ibid, s. 9 
64 Ibid, s. 3 
65 Ibid, s. 8 
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ursprung eller bristen på erkännande av detta ursprung.66  På samma spår kan man placera 
flertalet svenska forskare som kritiserar olika aspekter av den mångkulturella modellen. 
Två av dessa är Schierup och Stoltz som menar att fokus på individens position som 
medlem av en grupp kan vara problematisk. Den mångkulturella modellen förutsätter ett 
grupptillhörande men en uppdelning i sig kan leda till ofrivilligt medlemskap för att fullt 
ut kunna ta del av samhället. Detta tänkande förstärker även gränsen mellan ”vi” och 
”dem” vilket i sig går emot den etik som präglar dagens liberala demokratier och de 
värderingar som förespråkas i denna modell.67 
 

2.1.4 Integration 
Den integrationspolitiska modellen är i dagsläget mycket präglande för många 
liberaldemokratiska stater i Europa. Trots detta faktum är det väldigt svårt att urskilja en 
tydlig integrationsmodell då denna till viss del har utvecklats empiriskt och ej teoretiskt. 
Utvecklingen skedde som ett sätt att bemöta den negativa diskurs och retorik som ansågs 
prägla tidigare invandrar-/migrationspolitik som baserades på assimileringsmodellen. 
Detta skifte i teoriresonemang skedde även i Sverige där orden jämlikhet, valfrihet och 
samverkan sågs som ledorden för en ny politik.68 Förhoppningen, i Sverige precis som i 
många andra stater, var att integrationspolitiken skulle leda till ett utrönande av 
gemensamma värderingar och normer som samhället kunde bygga på. Adrian Favell 
identifierar begreppets historiska grund i Parsons presentation av en lösning på 
”pluralismens dilemma”. Lösningen på detta dilemma handlade om så kallad 
värderingsintegration för att stärka och skapa gemenskap i ett samhälle. Problematiken 
som uppkom med migration och mötande kulturer kom därmed att erfordra studier inom 
etnicitet och ”ras” på liknande vis, vilket ledde till tanken om integration som en politisk 
term och modell.69 Favell ser en problematik i detta tankesätt då han utgår från 
svårigheten med att individer från olika kulturer och med olika värderingar ska kunna nå 
”överlappande moralisk konsensus”70, med syftet att samsas om social och politisk 
integrations innebörd. En grundtanke för integrationspolitiken var respekt för kulturer och 
etniciteter. Mångfaldstanken inkorporerades i integrationen på så vis att man förutsatte ett 
ömsesidigt anpassande till varandra vid möte. På detta vis behöver invandraren inte 
fullkomligt avsäga sig sin kulturella och nationella identitet, utan kan även med 
bevarandet av dessa delta i det nya samhället. Kultur, religion och språk skulle alltså 
kunna bibehållas, även med samhällets stöd. En nations identitet bör på detta vis utgöras 
av medborgerliga och sociala faktorer, snarare än kulturella/etniska sådana. Just detta 
faktum är det som har gjort integrationspolitik till ett framstående alternativ för europeiska 
stater, då nutida migrationsproblematik ställer krav på en identifikation av gemensamma 
grundvärderingar inom en nation71.  

Professor Charles Westin förtydligar den integrationspolitiska modellen genom en 
uppdelning i två olika grenar. Den första så kallande bikulturella modellen innebär att en 
invandrare inom den offentliga sfären deltar i det nya samhället fullt ut, medan den privata 
fortfarande kan präglas av de självvalda normerna. På detta vis ges invandraren en 
möjlighet att själv göra ett val utifrån sina individuella önskemål och förutsättningar på 

                                                 
66 Kymlicka & Banting, s. 59-60 
67 De los Reyes et al., s. 58, s. 244 
68 Darvishpour & Westin, s. 43 
69 Favell, s. 3 
70 Ibid, s. 17 
71 Phillips, s. 22 
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vilket sätt han eller hon önskar ansluta sig till samhället och staten. Dock gör en 
funktionell integration deltagande på arbetsmarknaden, i skolsystemet, föreningslivet och 
politiken till en nödvändighet.72 

Den andra modellen bygger på en slags gradvis ökande delaktighet i det nya samhället, 
där det sista steget innebär fullkomlig assimilering och även kan komma att dröja flera 
generationer. Detta lyfter en paradox som präglar integrationspolitik och som är 
omdiskuterad. Dels kan integrationspolitiken i olika stater innebära olika fokus, detta 
illustrerar Favell med att bland annat påpeka att Frankrikes integration åsyftar integration i 
samhället genom uppnåendet av medborgarskapsstatus medan den brittiska modellen för 
integration snarare bygger på social gemenskap och relationerna mellan majoritetsgruppen 
och minoriteterna.73 En annan viktig aspekt av det paradoxala draget som omnämns är det 
faktum att integrationspolitiken kan sägas vara nära besläktad med andra politiska 
modeller, främst assimileringsmodellen och mångfaldsmodellen. En någorlunda 
alternativ, men empiriskt förankrad definition av integration presenteras av Castles, 
Hedetoft med flera.74 Denna definition framhåller det faktum att integration syftar till 
assimilering, även om utvecklingen till denna är mer långdragen och av mer diskret natur. 
Den dominanta kulturen sätter fortfarande normen och invandraren måste visa en välvillig 
inställning till anpassning till spelreglerna. Genom faktisk policy sammankopplas 
integrationen till assimileringsteorin men även mångkulturalistiska teorin. Med andra ord 
tycks retoriken sätta upp ett mål för politiken medan praktiken visar på en annan önskad 
eller oönskad utveckling. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Darvishpour & Westin, s. 45 
73 Favell, s. 4 
74 Favell, s. 26, Hedetoft et al., s. 13, Castles & Miller, s. 250 
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3. UTREDNINGEN 

3.1 Bakgrund 
Orsaken till att utredningen tillsattes var att kritik och missnöje riktats mot den bedrivna 
integrationspolitiken som inte uppnått önskade resultat.75 Exempel på en bristfällig 
integrationspolitik är att klyftorna mellan etniska grupper etablerats och har blivit 
institutionaliserade. Retoriken om allas lika värde och rättigheter stämmer inte överrens 
med den verklighet som snarare präglas av exkludering där alla inte ges lika möjligheter.76 
En av delrapporterna, inom denna statliga offentliga utredning, konstaterar och uttrycker 
detta på följande sätt:  

”Integrationspolitiken har kommit till en återvändsgränd eftersom den endast kan 
förverkligas genom att ständigt återskapa uppdelningen mellan ’vi’ och ’dem’.”77 

Utredningens syfte är därför att sätta den institutionaliserade och strukturella 
diskrimineringen på agendan genom att identifiera den diskriminering som systematiskt 
sker på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Uppdraget inrymmer också att granska 
mekanismerna bakom samt följderna som diskrimineringen medför78 samt ge förslag på 
åtgärder för att häva denna utveckling.79  

För att studera och fokusera på den faktiska diskrimineringen som sker, samt distansera 
utredningen från enbart ”forskarelitens” tolkning, har ett viktigt inslag i utredningens 
arbete varit användningen av fokusgrupper. I utredningen har man även ämnat lyfta ett 
intersektionellt perspektiv på den strukturella diskrimineringen genom att i arbetet 
inkludera många forskare med bakgrund i varierande discipliner.80 

Författarna, med professor tillika särskild utredare Masoud Kamali i spetsen, utgår i 
utredningen från några övergripande utgångspunkter. De är bland annat kritiska till att 
fokus tidigare har riktats mot individers olikheter istället för konstruktionen av dessa 
olikheter, då de hävdar att denna konstruktion är grunden till diskrimineringen och den 
rådande etniska hierarkin som genomsyrar samhället.81 Hierarkin tar sig uttryck i ett 
tydligt ”vi” och ”dem”-tänkande som grundlades i och med kolonialismen och dess 
identifiering av ”mindervärdiga raser och kulturer”. Denna verklighetsuppfattning 
legitimeras av att ett fåtal utvalda personer ges utrymme, såväl inom politiken som i det 
civila samhället, att representera ”de andra”.82 Den strukturella och institutionella 
diskrimineringen handlar om en orättvis och sned maktfördelning mellan ”vi” och ”dem”. 
Majoritetsgruppen ges genom denna fördelning större möjligheter att påverka både 
samhället och den egna livssituationen på ett sätt som främst gynnar den egna gruppen 
samt medför socioekonomiska resurser.83 På så sätt identifierar utredarna en tydlig etnisk 
hierarki som innebär att ju närmare en individ befinner sig till denna majoritetsgrupp 
(”vi”) desto större möjlighet har individen att få ökad makt och tillgång till resurserna 
vilket för författarna är en förutsättning för att kunna förverkliga sina mål.84 I det svenska 
samhället utgör svenskheten norm och något eftersträvansvärt för att få ökat inflytande. 
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Normen inkluderar inte enbart arbete, fritid, sociala koder med mera utan även 
värderingar som anger förhållningssätt till även integrationsfrågor. Att inte besitta denna 
svenskhet innebär per automatik ett underskott och avvikelse; det vill säga en tillhörighet i 
gruppen ”dem”. Att vara invandrare innebär en brist av kompetens samt okunskap om 
rådande koder och regler i samhället och arbetslivet85. Detta paradigm inom 
samhällshierarkin ger en såkallad ”spill-over effekt” som innebär att det negativa synsättet 
sprids vidare på andra områden och kan skapa negativa spiraler såväl på samhälls- som 
individnivå.86  

 ”Invandrarskap innebär att exkluderas från tillgången till makt och inflytande 
både över sina egna liv och i samhället i övrigt. Detta har uppstått trots – eller 
kanske snarare på grund av – ett väl utbrett integrationstänkande och en väl 
utbredd integrationspolitik.”87 

Med detta citat illustrerar författarna det underskott som invandrarna automatiskt besitter 
samt framför sin kritik mot den tidigare integrationspolitiken. Istället för att fokusera på 
”lika möjligheter och likvärdigt utfall” präglas dagens integrationspolitik av ensidiga 
insatser och särpolitiska lösningar som ser invandraren som ett ”förändringsobjekt”. Detta 
kommer aldrig att leda till en jämlik integration, istället befinner sig ”dem” alltid i 
periferin med skilda förutsättningar.88 Utredarna argumenterar för att den nuvarande 
politiken har lett till en förstärkning av tänkandet i termer av etnisk, religiös och kulturell 
grupptillhörighet, vilket i sin tur har verkat objektifierande på ”gruppen” invandrare. Detta 
har legitimerat diskrimineringen av etniska minoritetsgrupper och individer som har blivit 
strukturell.89 En effekt av denna strukturella diskriminering är att medlemmarna inom 
gruppen blivit hänvisade till varandra för att uppnå social sammanhållning och på detta vis 
uppkommer, vad utredarna kallar, ”etniska nätverk”. Liknande mekanismer kan kopplas 
samman med den utbredda boendesegregationen som finns i de flesta svenska städer idag, 
hit kan även en socioekonomisk förklaring härledas och bidra med en förklaring i 
klasstermer.90 

Samhället tenderar att reducera ”invandrare” till bara en kulturell kompetens. För att 
erkänna denna ”olikhet” skapas olika ”mångfaldspolicy” inom många offentliga 
arbetsplatser. Dessa policyn är kontraproduktiva då olikheterna förstärks och invandrarens 
värde reduceras till den kulturella grupptillhörigheten.91. 

För att kunna nå målet om ett samhälle präglat av jämlikhet och social sammanhållning, 
måste det till en ny och reformerad politik, speciellt på de områden som rör den generella 
välfärden. Utredarna lyfter också vikten av en översyn av de svenska lagarna och 
rättssystemet92 samt att ny kunskap och forskning93 måste till om den strukturella 
diskrimineringen ska upphöra.  

                                                 
85 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 245, s. 59, s. 77, s. 89   
86 Ibid, s. 249 
87 Ibid, s. 59 
88 Ibid, s. 60 
89 Ibid, s. 61-64 
90 Ibid, s. 71-72 
91 Ibid, s. 73 
92 Ibid, s. 79-80, s 251 
93 Ibid, s. 251 
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3.2 Åtgärdsförslag 

3.2.1 En ny politik 
Dagens särpolitiska lösningar har försämrat möjligheterna för en rättvis fördelning av 
samhällets resurser94. Utredarna jämställer den tidigare mångkulturalistiskt inspirerade 
integrationspolitiken med rasordning, det vill säga en uppfattning om att ”deras” kulturer 
existerar bland ”oss”. Politiken har där med legitimerat kategorisering av människor. För 
att kunna nå målet om social sammanhållning argumenterar utredarna att de särpolitiska 
lösningarna måste överges.95 Den nya politiken, med koppling till samtliga åtgärdsförslag, 
sammanfattas av utredarna på följande sätt: 

”…den nya politiken ska: 
a) minska ekonomiska ojämlikheter. 
b) bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen på grund av etnisk och 

religiös bakgrund. 
c) skapa lika möjligheter och likvärdiga utfall för alla utifrån sina prestationer. 
d) ha ett globalt perspektiv.”96 

  
De föreslagna åtgärderna är indelade i ett flertal politiskt avgränsade områden. Denna 
indelning används även i denna studie för att ge läsaren en översiktlig bild av förslagen 
och dess tänkta syften.97  
 

3.2.2 Nedläggning och omorganisering av integrationsverksamhet 
Det första åtgärdsförslaget är en nedläggning av Integrationsverket. Anledningen till detta 
är att myndighetens arbete präglas av det oönskade ”vi” och ”dem”-tänkandet, vilket i sig 
motverkar integrationen98. Myndighetens värdegrund präglas av att invandraren ses som 
ett objekt och har det underskott som verket har som målsättning att åtgärda99. 
Integrationsverket har även blivit föremål för en massiv kritik och utredningen tar upp ett 
flertal exempel, bland annat från Riksrevisionens rapporter som visar på att verket präglas 
av rasistiska tendenser. I rapporterna kritiserar man verket för att ha bristfällig kunskap 
samt dra godtyckliga slutsatser utifrån denna.100 En nedläggning av denna myndighet är 
därför ofrånkomlig.101 Integrationsverket ska istället ersättas med två nya myndigheter; 
Introduktionsverket och myndigheten för lika möjligheter och likvärdiga utfall.102 
Introduktionsverket ska enbart arbeta med flyktingars och invandrares introduktion och 
detta endast inom de två första åren av vistelse i Sverige. Exempel på introducerande 
verksamhetsinnehåll är utbildning i det svenska språket, kompletterande utbildningar och 
validering av utländsk kompetens103. Den verksamhet som tidigare bedrivits av 
Integrationsverket som inte direkt berör nyanländas introduktion i Sverige ska ligga inom 
den andra myndighetens arbetsområde104. Denna myndighet har främst i uppgift att 

                                                 
94 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 253 
95 Ibid, s. 254 
96 Ibid, s. 255 
97 Ibid, s. 24-31, s. 253-352 
98 Ibid, s. 257 
99 Ibid, s. 258, s. 89 
100 Ibid, s. 257 
101 Ibid, s. 257, s. 257 
102 Ibid, s. 256 
103 Ibid, s. 260 
104 Ibid, s. 256 
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granska och utvärdera andra myndigheters beslut och verksamhet, med avseende på 
strukturell och institutionell diskriminering. Granskningen omfattar all offentlig 
verksamhet med ett krav på återrapportering. Tanken är därmed att myndigheten på detta 
sätt ska få en översikt av den faktiska situationen samt utvecklingen på problemområdet 
strukturell diskriminering. Myndigheten ska även bistå med kunskap i frågan med syfte att 
eliminera den strukturella diskrimineringen, här kan även ett samarbete med 
Diskrimineringsombudsmannen komma i fråga.105 En trolig framtida samarbetspartner för 
myndigheten för lika möjligheter och likvärdiga utfall är det oberoende forskningsorganet 
som även föreslås som en av åtgärderna i utredningen. Organet syftar till att ge strukturell 
diskriminering ett permanent akademiskt utrymme och på så vis ge frågan en djupare 
förankring106. Den forskning som bedrivs ska även bidra till att berika den svenska 
politiken med vetenskapliga verktyg för beslutsfattande, då utredningen visar på att en 
sådan styrning är önskvärd och att ny kunskap behövs107. Forskningsorganet ska vara en 
självständig stiftelse och är därför fristående från universitetsinstitutionerna. Forskningen 
ska bedrivas över nationsgränserna och på ett tvärvetenskapligt sätt, samt ta intryck från 
tidigare internationell kunskap108.  

I utredningen lyfts att viljan till social sammanhållning inte finns då det finns en utbredd 
misstro till offentliga och politiska organ. Med detta menas att det bland invandrare 
existerar en skepticism mot myndigheter, partier och andra politiska aktörer.109 För att 
komma till rätt med detta hinder för integration föreslår utredarna införande av så kallade 
medborgarråd. Detta åtgärdsförslag syftar till att stimulera och ta tillvara det politiska 
engagemang som finns, samt underlätta för exkluderade individer och grupper att få 
politiskt inflytande.110 Tanken är att medborgarrådet ska vara ett forum för boende inom 
ett geografiskt område och ge dem ett inflytande i politiska beslut som rör detta område.111 
Rådet utses genom direktval av de boende och är partipolitiskt obundet.112 Som ett 
komplement till detta medborgarråd skall även ett nationellt organ bildas av alla 
medborgarråd i landet. Det nationella rådet, tillsammans med de lokala, ska verka som 
samrådsorgan för regering och andra myndigheter, även på lokal nivå. Myndigheterna och 
regeringen får på detta sätt en input gällande områdets och de boendes intressen, men har 
ingen skyldighet att ta hänsyn till dessa synpunkter. Därmed saknar råden ett reellt 
inflytande.113  

Inom den reform som föreslås av integrationsverksamheten föreslår utredarna även en 
fullkomlig nedläggning av integrations- och mångfaldsenheten som är verksam inom 
Justitiedepartementet. Orsakerna bakom detta förslag är bland annat att denna enhet 
kritiseras för att i en omfattande grad vara präglad av en negativ och patriarkalisk syn på 
invandrare. Genom denna felaktiga syn på invandrare och följaktligen 
integrationsverksamhet, menar utredarna att Justitiedepartementets enhet uppvisar 
omfattande brister i val av fokus samt prioriteringar.114 En väsentlig kritik som framförs 
berör den verksamhet som syftar till att motverka hedersrelaterat våld. Denna verksamhet 
är främst riktad till invandrare, vilket skapar en diskurs som implicit fastställer att 

                                                 
105 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 266-270 
106 Ibid, s. 277 
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109 Ibid, s. 284 
110 Ibid, s. 285 
111 Ibid, s. 284 
112 Ibid, s. 287 
113 Ibid, s. 289-290 
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invandrare är mer patriarkala medan svenskar är jämställda. På detta vis undgår man även 
att lyfta det våld som kvinnor utsetts för av svenska män.115 En del av syftet med 
nedläggningen är därför att jämställa det våld som kvinnor utsätts för; oavsett förövare 
och motiv. Istället ska enhetens verksamhet delas mellan andra myndigheter och enheter, 
varav en av dessa bör upprättas med syftet att reglera verksamheten inom den nya 
politiken som utredningen föreslår. Utredarna pekar på vikten av omformande och 
nytänkande, bland annat genom ett personalbyte.116  
 

3.2.3 Arbete 
Utredningen föreslår ett flertal åtgärder inom det politiska området arbetsmarknad. En av 
åtgärderna som rör individens möjlighet till att nå sina personliga mål och drömmar, samt 
delta i samhället på mer jämlika villkor är förslaget om förtur till offentliga arbeten. 
Denna positiva särbehandlig ger individer som bor inom ett visst geografiskt område och 
har en bevisligen låg inkomst117 förtur till alla offentliga arbeten till vilka de är 
kvalificerade med ”åtminstone nästan likvärdiga meriter”.118 Grundorsaken till åtgärden är 
den strukturella diskriminering som ofta drabbar arbetssökande med utländsk bakgrund 
och som på detta sätt ofta drabbas av negativ särbehandling. Förslaget är därmed ett sätt 
att väga upp denna särbehandling och ta krafttag för individens rättigheter. 119 För att 
förslaget ska slå igenom föreslås denna förtur bli rättsligt bindande för alla offentliga 
arbetsgivare120. I förslaget redogörs för eventuell kritik som kan framkomma, till exempel 
mot användningen av positiv särbehandling, denna avfärdas dock som inaktuell för denna 
specifika åtgärd.121 Ett annat åtgärdsförslag som även det riktar sig till myndigheter som 
arbetsgivare är förslaget om så kallade rekryteringsmål för statliga myndigheter. Målet 
ska vara uppnått inom en femårsperiod och innebär att myndigheter bör eftersträva en 
spegling av befolkningens sammansättning bland sina anställda i samtliga organisationens 
nivåer. Detta gäller dock endast andelen anställda med utomeuropeisk bakgrund.122 
Utredningen pekar på att utomeuropeiska invandrare oftast tilldelas tillfälliga och 
lågavlönade arbeten.123 För att komma tillrätta med även med detta dilemma riktar sig 
nästa åtgärd till arbetsmarknadens parter i denna fråga. Rätt till vidareanställning får den 
person som ”varit projektanställd minst 2 perioder om sammanlagt 12 månader under en 
period som totalt understiger 3 år.”. 124 Denna åtgärd hoppas utredarna ska ge större 
trygghet och fler möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter på arbetsplatsen inom 
yrket.125 

Förutom de ovan nämnda åtgärderna inom politiska regleringen av arbetsmarknaden 
föreslår utredarna en rad andra åtgärder; dessa riktar sig dock främst mot arbetsgivare och 
fokuserar på strukturell diskriminering från arbetsgivarnas sida. Förslaget omfattar 
därmed även följande åtgärder: 

                                                 
115 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 262 
116 Ibid, s. 263 
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folkbokföringsadress. Regeringen avgör vilka områden som ska omfattas av denna förtur.  
118 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 297 
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124 Ibid, s. 310 
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- Lagen ska ställa krav på allmän platsanmälan, dvs. att varje ledig tjänst måste 
registreras som sådan vid Arbetsförmedlingen, annars ska vite kunna utkrävas.126 

- Vid ledig tjänst, ska arbetsgivaren ha en skyldighet att utarbeta en så kallad kravprofil 
som tydligt ska redogöra för vilka kvalifikationer som eftersöks. Genom en 
implementering av åtgärden blir därmed samtliga arbetsgivare i Sverige lagenligt 
bundna till att utforma en kravprofil vid annonserande av ledig tjänst. På detta vis 
hoppas man minska möjligheterna till diskriminering och strukturell diskriminering 
vid jobbansökan. Även här ska vite kunna åläggas om arbetsgivaren underlåter att 
redogöra för en sådan profil.127 

- Fackförbundens roll ska vara större vid rekrytering. I praktiken skulle åtgärden 
innebära att de olika fackförbunden skulle ha utbildade representanter inom frågor 
gällande diskriminering. Dessa representanter skulle sedan ha rätt att närvara vid olika 
rekryteringsintervjuer för att med hjälp av översyn minska utrymmet för 
diskriminerande agerande.128  

 

3.2.4 Ändringar i diskrimineringslagstiftningen 
Utredarna vill även införa en rad ändringar i den lagstiftning som reglerar diskriminering.  

- Ett förbud mot instruktion att diskriminera föreslås bland annat införas; exempelvis 
ska arbetsgivare inte kunna efterfråga endast etniskt svenska sökanden till en ledig 
tjänst registrerad hos Arbetsförmedlingen.129 

- Även privatpersoner ska kunna stämmas för diskriminering.130 
- Det bör införas ett förbud mot att diskriminera inom det civila samhället ifråga om 

medlemskap i organisationer.131 

För att den strukturella diskrimineringen inom samhället ska belysas, motverkas och 
slutligen kunna elimineras framhåller utredningen även åtgärdsförslag som berör 
rättsväsendet, utbildningsväsendet, kraven på ideella organisationer och hälso- och 
sjukvård.132 
  

3.2.5 Rättsväsendet 
Vad beträffar rättsväsendet har utredningen fastslagit ett flertal brister som tyder på 
strukturell diskriminering av personer med annan etnisk/kulturell tillhörighet än den 
svenska. Dessa brister utgörs bland annat utav polismyndigheters olika behandling av 
invandrare och svenskar, orättvis och oprovocerad våldsam behandling av invandrare samt 
rättsväsendets bristande arbete ifråga om rasistiska hatbrott.133 De lösningar som 
utredningen presenterar på denna problematik omfattar först och främst utbildning, vilken 
enligt utredningar idag är ytterst bristfällig inom de flesta av rättsväsendets instanser. 
Utredningen framför därmed ett förslag på vidareutbildning av Rikspolisstyrelsen, 
Riksåklagaren, Domstolsverket och Kriminalvården med explicit fokus på strukturell 
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diskriminering och hur denna tar sig uttryck inom rättsväsendet.134 Utöver detta ska även 
en inskränkning göras ”av patrullerande polisers utrymme för godtyckliga ingripanden”. 
Inskränkningen ska klargöras efter en genomförd utredning som fastslår vilka 
behörigheter som ska begränsas.135  

 

3.2.6 Utbildningsväsendet 
Inom utbildningsväsendet föreslås åtgärder som syftar till att öka kunskaperna inom 
området strukturell diskriminering, bland annat genom att öka stödet för forskning inom 
ämnet.136 Utöver detta ska kunskapen om den strukturella diskrimineringen på ett mer 
omfattande sätt göras till del av reguljära utbildningen och skolverksamheten; med hjälp 
av obligatoriska inslag i vissa högskoleutbildningar och även utformandet av nya kurser 
på högskolenivå.137 Inom denna åtgärd ges även utrymme åt en rekommendation för 
kommuner och landsting att erbjuda anställda inom vissa yrkeskategorier relevant 
vidareutbildning.138 Som skydd för individen bör dessutom positiv särbehandling av 
sökanden till högskolan med annan etnisk bakgrund än den svenska bli tillåten139, samt 
bör Överklagandenämnden för högskolan bli skyldig i att i större omfattning ge skäl för 
fattade beslut i överklagningsfrågor, då utredningen visar på att viss diskrepans har 
förekommit mellan redovisningen av skäl i beslut rörande svenskar och invandrare140. 
Utöver detta ska även skolor omfattas genom att en speciell diskrimineringskontaktperson 
ska utses i varje skola, för att motverka diskriminering av barn och elever141. Även 
läroplanen för svenska skolor bör korrigeras då utredarna är av åsikten att idén om en 
gemensam värdegrund kan understödja ”vi” och ”dem”-tänkandet.142  
 

3.2.7 Krav på ideella organisationer 
De krav som utredningen föreslår ska införas på ideella organisationer omfattar främst de 
stora ideella organisationer som mottar ett statligt verksamhetsbidrag. Kraven som 
utredarna förespråkar bör införas är ett krav på anti-diskrimineringsverksamhet samt ett 
krav på mer verksamhet inriktad på att engagera fler personer med utländsk bakgrund. 
Utredningen lyfter även kritik mot den organisation som var ämnad att verka som en 
granskare av politiker och makthavare, nämligen Centrum mot rasism. Det är 
utredningens mening att denna organisation har misslyckats med sin målsättning och 
därmed bör det göras till ett villkor att anställda samt förtroendevalda inom 
organisationen inte får ha partipolitiska uppdrag, då detta anses vara det huvudsakliga 
hindret i nutida verksamhet.143  
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3.2.8 Krav på kommuner 
För att medverka till en ömsesidig integration föreslår utredarna ett krav på samtliga 
kommuner om att dessa ska anses skyldiga att organisera utbildningar i integrations- och 
segregationsfrågor i så kallade ”icke-marginaliserade och icke-stigmatiserade 
förorter”.144 

  

3.2.9 Hälso- och sjukvård för irreguljära immigranter 
En ytterligare och sista åtgärd som följer av utredningen är en etisk åtgärd; införandet av 
ersättning för de vårdinrättningar som erbjuder vård till irreguljära invandrare. Detta 
förslag omfattar även ett tydliggörande av bestämmelserna i frågan om icke-avslöjandet 
av vårdpersonal om irreguljära invandrarnas vistelse inom dessa vårdinrättningar.145  
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4. ANALYS 
I detta avsnitt kommer de föreslagna åtgärderna att analyseras utifrån de teoretiska 
referensramarna. Som tidigare nämnt ämnar denna studie fokusera på politiskt deltagande och 
därför kommer större tonvikt läggas vid de förslag som direkt leder till ökade möjligheter till 
politiskt deltagande. Detta innebär också att vissa av åtgärdsförslagen helt kommer lämnas 
därhän i det följande avsnittet.  

4.1 Nedläggning och omorganisering av integrationsverksamhet 
Åtgärdsförslaget rörande bildandet av den nya myndigheten Introduktionsverket kan inom 
de olika invandrarpolitiska modellerna ses som både ett positivt och negativt förslag. Då 
verkets tänkta verksamhet och innehåll bara redogörs för i stora drag i utredningen är det 
svårt att exakt redogöra för hur de olika teoretiska perspektiven skulle tolka detta förslag. 
Det är dock möjligt att dra vissa slutsatser utifrån utredarnas syften med förslagen samt 
alternativa verksamhetsidéer. Introduktionsverket skulle ur ett assimileringsteoretiskt 
perspektiv därför kunna ses som ett positivt förslag, främst inom den transformistiska 
grenen inom teorin. Förslaget skulle kunna ses som en bra förändring av samhället, som 
sker i samma takt som i befolkningsstrukturen, då denna förändring i slutänden gynnar ett 
homogent samhälle. Självklart bygger detta på att verket på ett tydligt och informativt sätt 
ger kunskap om majoritetssamhället och dess normer. Om denna information ges i 
samband med invandringen i Sverige ökar också möjligheten för snabbare assimilering. 
Den andra grenen inom teoribildningen skulle dock se denna åtgärd som enbart en 
säråtgärd och därmed ett misslyckande av samhället då myndigheten och samhället 
anpassas till individernas behov. Introduktionsverket som åtgärdsförlag kan även inom 
den mångkulturalistiska och integrationsinriktade teoribildningen verka som både positiv 
och negativ åtgärd för att minska en strukturell diskriminering. Med rätt innehåll och 
utformning är den nya myndigheten ett bra förslag då de nyanlända får kunskap och rätt 
maktverktyg för att bättre kunna delta i samhället. Kritiken mot förslaget skulle inom 
mångkulturalismen och integrationsmodellen vara rätt samstämmig i det avseende att den 
överhängande risken är att introduktionsverket fastslår de svenska normerna och för en 
ensidig interaktion. Inom den mångkulturalistiska modellen är det också av största vikt att 
myndigheten inte premierar en särskild grupp utan ser till alla gruppers rättigheter. Med 
de mångkulturalistiska glasögonen är det också lätt att ställa sig kritisk till benämningen 
av myndigheten. Introduktionsverket riktar sig, enligt utredningen, till nyanlända och detta 
tyder på att verket enbart vänder sig till denna grupp och inte till de som redan lever i 
Sverige. I denna invandrarpolitiska modell är det av yttersta vikt att majoritetssamhället 
även får kunskap om minoritetsgruppernas kultur. Detta sker bäst och effektivast med 
deltagande från de olika grupperna. På detta vis kan även politiken skapas utan att den 
objektifieras. Ur det segregationsteoretiska perspektivet så kan bildandet av 
Introduktionsverket ses som en helt onödig åtgärd eftersom det inte behövs någon hjälp 
med introduktion eller en språngbräda in i det nya samhället, då vistelsen i Sverige enbart 
är ytterst tillfällig. 

Enligt mångkulturalismen är åtgärdsförslaget angående myndigheten för lika möjligheter 
och likvärdiga utfall en mycket bra idé. Denna myndighets arbete skulle ge stora 
möjligheter att se till individerna inom en grupp och på så sätt kunna uppnå ett 
flerdimensionellt fokus på frågor rörande grupprepresentation etc. 
Kunskapskartläggningen samt den föreslagna satsningen på ett nytt forskningsorgan skulle 
med all säkerhet också välkomnas. Anledningen är att de politiska institutionerna lättare 
skulle se den strukturella diskrimineringen och kunna förändras till allas förmån. En bra 
och viktig aspekt inom detta förslag är det internationella samarbetet, då kunskapen och 
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erfarenheterna lättare kan utbytas och spridas. Precis som inom mångkulturalismen skulle 
förslaget om myndigheten för lika möjligheter och likvärdiga utfall välkomnas varmt även 
inom den integrationsinriktade teoribildningen. Denna myndighet är väldigt viktig då alla 
individer ges möjlighet att få samma maktverktyg. Myndighetens granskningsverksamhet 
är också viktig då det ökar möjligheten att ge alla individer lika rättigheter i praktiken. Ur 
denna synvinkel är det av yttersta vikt att myndigheten inte fokuserar eller premierar en 
speciell grupp. Samma aspekt är också viktig då det gäller forskningen på området. 
Arbetet mot strukturell diskriminering måste inkludera alla. Några som är mer skeptiskt 
inställda till förslaget om införandet av den nya myndigheten för lika möjligheter och 
likvärdiga utfall är förespråkarna av assimileringsmodellen vilka tycker att det är en helt 
överflödig satsning då olika kulturella samhällsgrupper inte existerar, eller ska existera i 
ett assimilerat samhälle. Alla i det assimilerade samhället har samma rättigheter och en 
viktig förutsättning för att det är så även i praktiken är att lagstiftningen är tydlig och ger 
alla ett fullvärdigt skydd. Precis som för assimileringsmodellen ses myndigheten som helt 
onödig även inom segregationsmodellen då målet i samhället inte är att alla individer ska 
behandlas lika; istället för att förebygga en strukturell diskriminering bör den underlättas 
så att den eventuellt kan utföras mer humant. Att finna sådana metoder som i sin tur leder 
till effektivare politisk styrning skulle dock kunna bli ett forskningsområde och en 
målsättning för den föreslagna forskningsstiftelsen. 

Förslaget om att ge marginaliserade grupper ökat inflytande i samhället, i form av 
deltagande i medborgarråd är enligt assimileringsmodellen helt förkastlig. Det innebär en 
särlösning som bara riktar sig till en liten del av befolkningen. Detta innebär en ändrad 
samhällsstruktur och dessutom fastslår förslaget i sig olika befolkningsgrupper. Även 
detta förslag kan inom segregationsmodellen sammanfattas som en onödig insats. 
Förslaget gör varken nytta eller skada då dessa råd ändå saknar några formella 
påverkansmöjligheter. Eventuellt skulle förslaget indirekt kunna leda till en ökad ”vi” och 
”dem”-känsla vilket i sig skulle kunna vara en positiv bieffekt av förslaget, men enligt 
segregationsmodellen är denna insats i den aktuella kontexten inte relevant. Även inom 
integrationsmodellen skulle säkert många kritiska röster höjas då förslaget om 
medborgarråd kan sägas vara en falsk inkludering i politiska organ och i beslutsprocessen. 
Förslaget skulle inom denna modell antas leda till ett mer segregerat samhälle. Även med 
tanke på bildandet och uppkomsten av dessa råd skulle modellen rikta skarp kritik. 
Medborgarrådet kan ses som en uppifrån-konstruktion där ramarna och villkoren för dess 
verksamhet sätts av majoritetssamhället. Mångkulturalisten Will Kymlicka är troligen mer 
positivt inställd till en satsning på medborgarråd i marginaliserade geografiska områden 
då åtgärden delvis har som syfte att öka de etniska/kulturella gruppernas inflytande i 
samhället. Foskarkollegan Susan Okin skulle antagligen se något oroat på förslaget och 
denna typ av grupprepresentation. Hennes farhåga skulle bestå i risken av att 
majoritetssamhället nöjer sig med denna representation och inte tar hänsyn till de olika 
individuella intressena inom gruppen samt inte ser den rådande patriarkala hierarkiska 
struktur som präglar såväl nomineringar som de prioriterade sakfrågorna inom 
medborgarrådet. Kritiska röster inom den mångkulturalistiska modellen skulle, precis som 
inom den integrationsmodellen, dock höjas då förslaget om medborgarråd inte ger de 
marginaliserade grupperna några formella rättigheter. En annan kritisk invändning mot 
förslaget skulle kunna vara att alla grupper borde vara representerade och ges möjlighet att 
delta i denna typ av sammanslutning. Likt integrationsmodellens kritik skulle även kritik 
inom denna modell lyftas då förslaget i dess nuvarande utformning riskerar att bli en 
substat utan inflytande samtidigt som grupperna förblir marginaliserade. 
Sammanfattningsvis är det i grunden en positiv tanke men den leder inte till ett 
mångkulturellt samhälle. 
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4.2 Arbete 
Ifråga om arbetsmarknadspolitiska åtgärder slår utredningen fast att arbetslivet och 
arbetsmarknaden utgör grundläggande och väsentliga faktorer i en individs liv för att 
denne ska kunna förverkliga sig själv samt delta i olika samhällsdimensioner fullt ut146. 
Detta påstående är av vikt för att utifrån olika teoretiska ramverk kunna förhålla sig till de 
föreslagna åtgärderna. Åtgärder inom den arbetspolitiska regleringen kan 
sammanfattningsvis inte omfattas av någon speciell teoretisk ram, men det finns dock 
vissa ramverk som fullständigt skulle avfärda dessa åtgärder.  

Främst framhåller utredningen förtur till offentliga arbeten för ekonomiskt utsatta och 
segregerade invandrare, samt rekryteringsmål som två viktiga åtgärder som ska se till en 
jämn (spegelmässig) representation av samhället inom de offentliga myndigheterna, med 
avseende på etnicitet. Åtgärderna kan ses som positiva ur ett integrationsperspektiv, då de 
enligt utredarna syftar till att motverka negativ särbehandling. På detta vis, genom en 
positiv särbehandling, ökas jämlikheten mellan olika grupper och det är detta som en 
teoretisk tolkning av integrationspolitik innebär. På så vis kan en tolkning göras som 
pekar på att förslagen om rekryteringsmål och förtur till offentliga arbeten utgör 
typexempel på integrationspolitiska åtgärder. Jämlikheten kan eventuellt uppnås även på 
andra vis, men utredarna slår fast att det skulle krävas en alltför lång tidsperiod för att 
uppnå denna förändring utan särskilda lösningar. Dock kan även negativa aspekter av 
åtgärderna lyftas, även om man ej motsätter sig ett grupptänkande i allmänhet, då 
åtgärderna kan komma att verka och bidra till utveckling i fel riktning. Detta genom att 
fastställa och tydliggöra olika gällande roller för olika grupper och individer tillhörande 
dessa grupper. Exempelvis kan man utifrån ett integrationsteoretiskt perspektiv ifrågasätta 
det faktum att merparten av de personer som aktivt måste påvisa ett underläge vid 
arbetsansökan genom att bifoga inkomstdeklaration är invandrare. Denna del av åtgärden 
kan bidra till att bevara de hierarkiska strukturerna i samhället där vissa grupper görs till 
underordnande.  

En mångkulturalistisk analys av de ovan nämnda föreslagna åtgärderna skulle även leda 
till en positiv slutsats om desamma. Åtgärderna skulle förmodligen anses innebära ett 
hänsynstagande till olika gruppers inflytande och rättigheter i samhället. Att åtgärderna 
syftar till offentliga institutioners och myndigheters anställda kan även tolkas som ett 
ytterligare led i demokratiseringen av samhället, då den demokratiska trovärdigheten 
skulle öka genom en rättvisare spegling och representation av samhället i stort. 
Mångkulturalismen, precis som integrationsteorin, ifrågasätter inte det grupptänkande som 
präglar dessa två åtgärdsförslag utan olika grupperingar i samhället ses som en 
självklarhet. Dock anser mångkulturalismen även att hierarkiska förhållanden råder 
mellan olika grupper och på så vis kan man se positiv särbehandling som en nödvändig 
och önskvärd åtgärd för att komma tillrätta med det förtryck och underläge som 
minoritetsgrupper befinner sig i. En negativ aspekt av åtgärden, ur mångkulturalistisk 
utgångspunkt, rör det ”extended Europe”-begrepp som utredarna använder sig utav. 
Begreppet innebär att vissa grupper av människor, även om de härstammar från utanför 
Europas gränser, kan komma att anses som ”vita” och därmed inte omfattas av förslaget 
om rekryteringsmål. Genom detta förtydligande ökar möjligheterna för ett särskiljande 
mellan olika grupper i samhället och hierarkierna kan återskapas.  

De två modeller vars förespråkare sannolikt skulle ställa sig kritiska till de föreslagna 
åtgärderna om positiv särbehandling är assimilering och segregation. Assimileringsteorin 
utgår från en syn på samhället där grupperingar existerar och är ett faktum men inte ett 

                                                 
146 Statens offentliga utredning 2006:79, s. 294 
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önskvärt faktum. Att införliva detta grupptänkande i myndighetsutövande och därmed 
representation till en del av verksamheten skulle förmodligen tolkas som felaktigt. Som 
nämnt ovan så förutsätter en samhällsmekanism präglad av assimileringsteorin att jämlik 
behandlig, det vill säga negligerandet av särbehandlig, leder till eliminerandet av 
konflikter och på så vis läggs även grunden för social och annan assimilering. Med detta i 
åtanke kan man säga att förslagen om förtur och rekryteringsmål kan ses som direkt 
motverkande mot assimileringen i samhället. Om man förutsätter en jämlik behandling av 
alla ur en rättslig och juridisk aspekt så argumenterar man för att negativ särbehandling 
och därmed även strukturell diskriminering kan sägas vara obefintlig, därav blir 
åtgärderna överflödiga. Här tas inte kritiken mot assimileringsteorin tillvara då kritiker till 
viss del hävdar att teorin bortser från det faktum att samhället präglas av en 
majoritetsnorm som är förtryckande för minoriteterna.  

Segregationsmodellen för invandrarpolitik tar argumentationen ett steg längre, fast med en 
annan målsättning. Målet är inte att införliva minoriteterna i majoriteten utan att 
fullständigt hålla isär de olika grupperna som utgör samhället. Samhället ska därmed 
hållas homogent och se till majoritetens intressen. Att införa arbetsmarknadsmässiga 
åtgärder som skyddar och ser till minoriteternas intressen skulle inom denna modell kunna 
tolkas som direkt diskriminerande mot majoriteten som utgör normen och själva stommen 
i samhället. Då mångfalden i samhället dels är icke önskvärd, dels tillfällig finns ingen 
anledning att ta hänsyn till de eventuella särintressen eller till demokratisk/politisk 
representation av dessa minoriteter. Tvärtom den teoretiska målsättningen, så skulle dessa 
åtgärder kunna uppmuntra integration i samhället istället och ge upphov till tanken om ett 
alternativ som innebär en permanent bosättning i landet.  

Utöver de ovan nämnda två åtgärderna lägger utredningen fram ytterligare tre förslag som 
mestadels riktar sig till arbetsgivare. Dessa är kravet på en kravprofil, allmän 
platsanmälan och ökat utrymme för fackförbunden vid arbetsintervjuer.  

Ifråga om kravet på en profil skulle assimileringsmodellens utgångspunkt kunna antas 
vara positivt inställd då åtgärden förespråkar ett neutralt förhållningssätt till alla individer 
i samhället; kvalifikationer besitter man eller så gör man det ej. Åtgärden stödjer på så vis 
ett jämlikare samhälle och kan även ses som bidragande för assimileringen i samhället. 
Genom en kravprofil ges en icke-assimilerad individ en klar bild över vilka kvalifikationer 
som krävs för att bli del av den svenska arbetsmarknaden och kan därmed på ett lättare 
och övergripligare sätt förstå vad som krävs för en fullgod assimilering.  

Med utgångspunkt i den mångkulturalistiska modellen kan detta åtgärdsförslag ses som 
klart diskriminerande. Då modellen i sig förutsätter hierarkier i samhället som missgynnar 
vissa individer och grupper, identifieras säkerligen risker inom införandet av kravprofiler 
då dessa profiler på mer eller mindre explicita sätt kan inbegripa kvalifikationer och krav 
som direkt exkluderar vissa grupper/individer. Genom alltför detaljerat utformade profiler 
ges även visst utrymme till obeständiga tolkningar av vad de olika kraven och 
kvalifikationerna innebär. På så vis kan ändå ett godtyckligt exkluderande av individer 
och grupper ske. Om implementeringen sker på ett korrekt sätt kan dock 
integrationsmodellen sägas vara lika positiv som negativ till denna åtgärd. Ett alltför 
omfattande klassificerande av olika egenskaper som inom samhället tillskrivs till olika 
grupper kan denna åtgärds ses som exkluderande. Likväl kan vissa förgreningar av 
integrationsmodellen (de förgreningar som befinner sig nära assimileringen i definition) 
antas se positivt på även dessa faktorer, då man genom en kravprofil tydliggör och 
reproducerar normer som oftast är representativa för majoritetssamhället. Inom 
ursprunglig integrationsteori finns dock den ömsesidiga respekten instiftad, därmed ses 
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även olikheter och olika egenskaper som ett positivt tillskott och inslag i samhället, 
inklusive på arbetsmarknaden.  

Precis som för de ovan nämnda åtgärderna rekryteringsmål och förtur, så förhåller sig 
segregationen negativt till denna åtgärd då dess syfte är att inkorporera invandrare och 
minoritetsgrupper på ett jämlikt sätt i samhället. Även om åtgärden i sig inte 
nödvändigtvis behöver vara motverkande för segregeringen av samhället, medföljer vissa 
risker med åtgärdsförslagets syfte. Detta gäller även den åtgärd som i utredningen 
benämns som ”skärpning av lag om allmän platsanmälan”. De förändringar som skulle 
komma som följder av åtgärden kan ses som samhällsstärkande och ha positiva effekter 
för stärkandet av statliga myndigheter och befolkningen, men säråtgärder för att stärka 
invandrares rätt på arbetsmarknaden är inte önskvärda. Denna inställning representerar 
förmodligen även assimileringsmodellen. Mångkulturalistiska politikmodellen skulle 
säkerligen uttyda denna åtgärd som väldigt positiv. Den diskriminering som modellen 
anser genomsyrar samhället omfattar säkerligen de positioner på arbetsmarknaden som 
innehas av individer från marginaliserade grupper. Genom en allmänt gällande 
platsanmälan ges samhället, genom Arbetsförmedlingen, möjlighet att omfördela resurser 
och nyckelpositioner, samtidigt som möjligheterna för alla individer, med avseende på 
arbetsmarknad, kan sägas bli mer jämlika. Med hänsyn till den ”spill over-effekt” som 
utredningen tar upp kan denna åtgärd till följd därav ses vara positivt bidragande till fler 
aspekter av både individers möjligheter och livssituation, samt samhällsutvecklingen. Ett 
integrationsperspektiv på detta förslag skulle förmodligen lyfta samma aspekter och 
faktorer som den nämnda mångkulturalistiska utgångspunkten. Genom ett 
implementerande av denna åtgärd ökar jämlikheten mellan individer. Det kan vara av vikt 
att även lyfta faktum att denna åtgärd förmodligen skulle bidra till att öka antalet 
förebilder på olika positioner i samhället vilket i sig ökar jämställdheten och jämlikheten 
mellan bilden av olika grupper.  

Den femte åtgärden som utredarna presenterar utgår från en utökad roll för fackförbunden 
vid rekrytering. Assimileringsmodellens utgångspunkt skulle ifråga om denna åtgärd 
förmodligen förhålla sig relativt neutralt då åtgärden gör varken från eller till ifråga om 
assimilering. Dock kan själva punktinsatsen med fokus på invandrade minoriteter ses som 
en negativ företeelse. Om åtgärden skulle komma att gälla och omfatta alla individer 
oavsett etnisk/kulturell bakgrund kan den ses som positiv och utvecklande för 
jämlikheten. Liknande ställningstagande skulle förmodligen förespråkare av 
integrationsmodellen göra då diskriminering ses som en negativ företeelse men anti-
diskrimineringsåtgärder bör finnas tillgängliga för alla i samhället. Självfallet kan 
strukturell negativ behandling anses kräva särskilda punktinsatser, dock bör man utifrån 
jämlikhetstänkandet lyfta olika grunder för diskriminering som även de bör tas itu med. 
Med utgångspunkt i den segregerande modellen kan slutsatsen dras att åtgärden enbart bör 
genomföras om den syftar till jämlik behandling av alla individer i samhället men absolut 
inte för att på något vis erbjuda extra stöd till invandrare; denna aspekt skulle vara 
kontraproduktiv för segregationen av samhället och gå emot de politiska principerna som 
denna modell representerar. Mångkulturalismen i sin tur skulle antagligen välkomna 
åtgärdsförslaget för att på så vis nå en rättvisare fördelning av positioner och resurser 
grupper emellan. Även om åtgärden inte direkt syftar till grupprepresentation försvåras 
institutionaliserad diskriminering och särbehandling av individer som härstammar från 
vissa givna grupper som betecknas som minoriteter. Både mångkulturalismen och 
integrationsmodellen skulle sannolikt även se det som positivt att representanter från 
fackförbunden utbildades i frågor rörande diskriminering. Genom en sådan utbildning 
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demokratiseras fler strukturer och diskriminerande mekanismer försvåras inom en av de 
väldigt viktiga segmenten av en människas liv.  

En slutlig åtgärd som föreslås är rätten till tillsvidareanställning. Denna innebär kortfattat 
att projektanställda individer som uppfyller vissa grundvillkor ska ha rätt till så kallad 
tillsvidareanställning. Åtgärden i sig är relevant för etniska minoriteter då dessa är 
överrepresenterade som arbetstagare inom tillfälliga och korta anställningsformer. Baserat 
på de skäl som har presenterats ovan dras slutsatsen att denna åtgärd likaså skulle ses som 
överflödig ur ett segregationsperspektiv då den innefattar ett ökat stöd för minoriteter, 
med syftet att trygga och förlänga dessas uppehåll i Sverige. Assimileringsmodellens 
utgångspunkt, även åtföljd av integrations- och mångkulturalism-modellerna, tolkar dock 
åtgärden som positiv. Detta då en sådan rätt skulle förenkla och öka individers möjligheter 
till långsiktig planering och även föra dem närmare samhället de lever i. Samtidigt 
minskar statens ansvar för individen och denne kan leva på ett jämlikt och motsvarande 
sätt som ”etniska svenskar”. Dock kan även en annan aspekt av åtgärden finnas. Genom 
en implementering av densamma ökar även möjligheterna för icke-assimilerade individer 
att stanna i Sverige även om dessa inte avser att assimileras.  

Integrations- och mångkulturalism-modellerna skulle antagligen stödja denna åtgärd till 
följd av andra orsaker. Främst baseras stödet på frågor om jämlikhet, jämlik 
resursfördelning och rättvisare möjligheter för invandrare. På detta vis undviker man 
bekräftandet av roller och även marginalisering av vissa grupper.  
 

4.3 De övriga åtgärderna 
Vissa åtgärdsförslag som syftar till att minska den strukturella diskrimineringen innebär 
en ändring i lagstiftningen kring etnisk och kulturell diskriminering. Dessa förslag skulle 
ses som positiva inom den mångkulturella modellen och integrationsmodellen då de skulle 
ge ökade möjligheter för en ökad jämlikhet. Både inom assimileringsmodellen och främst 
inom segregationsmodellen skulle det kunna lyftas skeptiska invändningar mot dessa 
förslag. Dessa invändningar skulle till exempel kunna bestå i att ändringsförslagen ger alla 
möjlighet till deltagande eller rätt till lika utbud av varor och tjänster. Detta omfattar bland 
annat förslagen diskrimineringsförbud vid medlemsförslag och att privatpersoner ska 
kunna stämmas för diskriminering, Dessa anledningar är grunden för att förespråkare för 
segregationsmodellen skulle förhålla sig kritiska då hela idén är att befolkningen inte ska 
inkluderas av alla möjligheter i hela samhället. Dessa förslag skulle också kunna innebära 
att samhällets rådande normer åsidosätts och inte tas hänsyn till. 

Åtgärdsförslagen inom rättsväsendet skulle kunna tolkas till att indirekt öka möjligheterna 
för alla individers deltagande i samhället. Detta är då en positiv åtgärd för den 
mångkulturella och integrationsmodellen. Inom assimileringsmodellen kan en negativ 
aspekt urskiljas då åtgärden kan ses som en speciell insats som bara riktar sig mot en 
grupp. I och med detta grupptänkande blir insatsen dessutom onödig inom 
segregationsidén. 

Samtliga föreslagna åtgärder inom utbildningsväsendet kan tolkas som positiva av de 
mångkulturella och integrationsinriktade modellerna. Genom att öka kunskapen och 
medvetandet om olika gruppers kulturer och situationer finns det också vidare möjlighet 
för ett jämlikt samhälle. De åtgärder som syftar till att öka kunskapen om och i 
förlängningen även stärka en viss grupps inflytande ses i assimileringsmodellen som 
särlösningar. Hit kan förslagen positiv särbehandling vid ansökan till högskolan och 
borttagandet av den svenska värdegrunden i läroplanen räknas. Här kan även förslagen om 
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ideella organisationers krav på verksamhetsinnehåll och rekrytering nämnas och de 
särskilda utbildningsinsatserna som speciellt riktas till de boende inom de icke 
stigmatiserade områdena.  

Det sista förslaget som utredningen lägger fram rör allas rätt till sjukvård. Med 
utgångspunkt i assimileringsteori och segregationsteori så anses detta förslag inte vara 
förenligt, då det återigen innebär särskilda insatser samt ett ansvarstagande av samhället 
för personer som inte är del av det. Den mångkulturalistiska modellen i sin tur ser till allas 
lika värde och hierarkiska värderingar i samhället som missgynnar vissa människor. 
Genom rätten till sjukvård ökar också möjligheterna till delaktighet i samhället på lika 
villkor. Även integrationsmodellen utgår från lika värde men förhåller sig mer kritiska till 
denna fråga eftersom de individer som omfattas inte har varit med om att finansiera de 
tjänster de konsumerar.  
    

 
 



 31

5. SLUTSATS 
Studien har visat på att de analytiska verktygen - de utvalda invandrarpolitiska 
modellerna, har kunnat appliceras på utredningens föreslagna åtgärder för minskad 
strukturell/institutionell diskriminering och i förlängningen även ett ökat politiskt 
deltagande. Det återstår dock att göras en sammanfattning och en reflektion över 
utredningens åtgärdspaket sett ur ett helhetsperspektiv.  

Det är viktigt att påpeka att under studiens gång har vissa frågor väckts, både gällande 
åtgärdsförslagens relevans och egentliga syfte men även frågor av mer metodisk karaktär. 
I försöket att ge utredningen vetenskaplig tyngd hänvisas till antal forskare som har 
medverkat till densamma, samt premieras viss forskning före annan. Detta väcker frågor 
om utredarnas trovärdighet och legitimitet då man inte tydligt redogör för hur 
urvalsprocessen har gått till. Frågorna väcks då utredningens inledning ensidigt skildrar 
tidigare konflikter som präglat utredningens process. 

En annan fråga som väcks är utredarnas förhållningssätt till användningen av 
grupptänkande och kategoriseringen av dessa grupper. Utredarna har tidigt i utredningen 
klargjort sin negativa inställning till ett ”vi” och ”dem”-tänkande. Flera av 
åtgärdsförslagen syftar också till att arbeta bort denna uppdelning som bland annat präglar 
arbetssätt i olika myndigheter. Flera av de föreslagna åtgärderna, exempelvis förslag 
gällande arbete, kräver dock statistik som skildrar ”vem som är vem” och 
grupptillhörighet. Grupperandet av individer, samt hierarkibildandet tar sig även ett 
förvånande uttryck genom begreppet ”extended Europe” som utredarna presenterar inom 
åtgärden för rekryteringsmål. Begreppet används enligt utredarna inom internationell 
forskning och skulle innebära att ”vita” individer från exempelvis Australien, 
Nordamerika etc. inte skulle komma att klassas som utomeuropeiska, vilket indirekt tyder 
på en privilegierad ställning i förhållande till andra minoriteter och en likhet med 
majoritetsbefolkningen. 

Utredningen ställer sig inledningsvis frågande till den kulturella kompetens som 
invandrare reduceras till genom så kallad mångfaldspolicy. Dock skulle förslaget om 
rekryteringsmål kunna kritiseras just för detta fenomen. Dessa förslag leder till att 
grupptänkandet befästs och förslagen kan få en motsatt verkan. Samma slutsats går att dra 
gällande förslaget om medborgarråd. Genom att upprätta särskilda mekanismer för 
deltagande bland dem som befinner sig i samhällets marginaliserade områden 
institutionaliserar man en strukturell exkludering. Boendesegregation lyfts inom teoretisk 
litteratur ofta som ett av de främsta problemen, men trots att detta också klargörs i 
utredningen leder denna studie till slutsatsen att problemet med gränsdragningar snarare 
förstärks än upplöses. Även problematiken som utredningen till en början pekar på 
gällande institutionellt skapande av etniska nätverk övergår till att bli en oproblematiserad 
aspekt av medborgarråden. En annan aspekt av samma förslag är att det reella politiska 
deltagandet är lika med noll, detta fastslås genom tillämpandet av samtliga analytiska 
modeller. Upphovssyftet med utredningen, att ta vara på det politiska engagemanget och 
öka det politiska deltagandet framstår då som helt förlorat. Utredarna beskriver själva 
förslaget som en megafon och utan formellt inflytande vilket leder till slutsatsen att rådet 
kan komma att behandlas som ett alibi och på kort sikt tystar de exkluderade grupperna. 
Risken finns också att det politiska deltagandet minskar och att misstron till det politiska 
samhället ökar, något som förslaget från början syftade till att motverka. Även misstron 
till rättstaten riskerar att öka, då utredarna föreslår att de boende även ska vända sig till 
medborgarrådet angående polisiär och rättslig diskriminering och felbehandling. Detta 
tyder även på att en viss homogenitet förutsätts existera inom och mellan exkluderade 
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grupper. Medborgarrådsförslaget tyder på att utredarna vill kommunalisera politiken då 
man konstaterar att en stor del av problematiken inom politiskt deltagande beror på 
mekanismer inom den politiska sfären och dess organisation. Däremot lämnas denna 
problematik i grunden olöst och åtgärden skrapar istället på ytan av densamma. 

Inom utredningens analys redogörs heltäckande för relevanta frågor och slutsatser om den 
rådande strukturella diskrimineringen samt orsakerna till den. Vid presentation av 
åtgärdsförslagen anser författarna till denna studie att detta helhetstänkande är borta. En 
djupare förståelse saknas gällande exempelvis attityder och värderingar som präglar 
samhället vilka är en stor bidragande orsak till det utbredda ”vi” och ”dem”-tänkandet i 
samhället. De olika analytiska modellerna ger grund för dessa tankegångar. Dels erkänns 
nödvändigheten av kortsiktiga särlösningar inom mångkulturalismen, samtidigt som bland 
annat assimileringsteorin betonar vikten av att skarpare lagstiftning skapar förutsättning 
för attitydförändringar i civila samhället. Det är möjligt att även utredarna tar avstamp i 
dessa förutsättningar men inom förslagen saknas problematiserandet av dessa aspekter av 
strukturell diskriminering. 

En annan aspekt av utredningens inkonsekvens är användningen av olika begrepp som i 
tidigt skede definieras som laddade. Exempel på sådana begrepp är invandrare, 
integration, kulturellt särartstänkande med tillhörande särlösningar samt mångkulturalism. 
Då dessa begrepp används kontinuerligt och okritiskt, med motsvarande eller andra 
innebörder, präglas utredningen av inkonsekvent begreppsanvändning. Det mest påtagliga 
begreppet för denna utredning är just integration, som framförallt framstår som ett 
modeord samt målsättning som dock inte är förenligt med den invandrarpolitiska 
modellen integration.  

Ovanstående reflektioner och slutsatser tyder på att åtgärdsförslagen ur ett 
helhetsperspektiv inte utgör en ny politik för social sammanhållning. Det har varit en svår 
uppgift att renodlat placera åtgärdsförslag inom en av de olika analytiska 
utgångspunkterna. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv har utredningen påtagliga brister 
gällande hanteringen av frågan om politiskt deltagande, likväl hanteringen och 
användandet av de olika begreppen som härrör från de invandrarpolitiska modellerna. 
Även då dessa begrepp används uteblir definitioner. Den genomförda studien tyder på att 
de definitioner som utredarna avser att förmedla inte överrensstämmer med den faktiska 
innebörden av modellerna. Detta gör det väldigt svårt att tydligt besvara studiens sista 
frågeställning och placera utredningsåtgärderna. Dock kan vissa tendenser utrönas och 
flertalet av de föreslagna åtgärderna visar på en omfattande blandning av influenser från 
samtliga analytiska utgångspunkter. Främst kan integrations- och mångfaldsmodellen 
sägas vara dominerande. Inom vissa åtgärdsförslag får segregationsidealet stort utrymme, 
vilket kan tyckas vara avvikande från tidigare ideal samt utredningens kritiska retorik.   
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