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Sammanfattning 
 

Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg 

antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter 

och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det 

svenska samhället. Studier av hur integration fungerar på kommunal nivå har endast gjorts i 

begränsad omfattning. I och med det faktum att det finns en stark politisk självständighet på 

kommunal nivå i Sverige, samt att det råder en polarisering mellan politiker är det intressant att 

studera skillnader i målsättningar och förutsättningar för integration mellan kommuner. 

Uppsatsen behandlar därför frågan om vilka förutsättningarna är för integration av immigranter. 

Detta görs genom att studera de två skånska kommunerna Åstorp och Sjöbo som har liknande 

storlek och geografiskt läge men olika politiska styren. Intervjuer görs med politiker från dessa 

kommuner och uppsatsen redogör för skillnaderna i integrationspolitiska målsättningar. En 

kvantitativ analys görs även med hjälp av en enkät som besvarats av immigranter i de två 

kommunerna. Analysen visar att kommuntillhörighet spelar en viss roll för hur immigranterna 

upplever mottagandet av deras kultur samt social integration med svenskar. Därutöver visar 

resultaten att immigranters ursprung, kön, tid i Sverige, uppfattning om religionens betydelse 

samt upplevda krav på anpassning, förknippas på olika sätt med tillfredställande av deras 

anspråk för integration, såsom hur de upplever kulturellt mottagande, autonomi, inkludering i 

olika avseenden samt religiösa rättigheter. En slutsats är att förutsättningarna för integration är 

starkt förknippade med dessa egenskaper, men att de är relaterade till immigranternas anspråk 

om rättigheter på olika sätt. Integrationspolitiska åtgärder bör lämpligen ta hänsyn till hur de 

olika egenskaperna hos immigranterna är relaterade till tillfredställandet av deras anspråk för 

att därigenom stärka integrationsprocessen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Sverige har länge betraktats som ett hjälpande land dit människor söker sig i hopp om fred och 

befrielse från förtryck, vilket bidragit till den ökade invandringen under de senaste åtta åren. 

Den stigande invandringstrenden är historiskt unik och har påverkats främst av det syriska 

inbördeskriget som startade 2011 (SCB 2018). Tillsammans med Afghanistan, Irak, Somalia 

och Eritrea utgör de syriska flyktingarna idag en stor och heterogen grupp av nyanlända 

immigranter i Sverige. Grafen i Figur 1 visar att åren 2011–2017 präglats av allt högre 

invandring. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för 

integration som staten bör ställa (Sveriges Riksdag 2018). Omständigheterna har resulterat i 

hårdare krav på att utveckla integrationen av nyanlända immigranter i det svenska samhället. 

Den brådskande uppgiften har blivit att upprätta en integrationspolitik som balanserar 

immigranternas rättigheter och skyldigheter.  

 

Figur 1: Svensk in- och utvandring (1850–2017) 

    Gul = Invandring Grå = Utvandring 
Källa: Statistiska Centralbyrån (2018) 

 

Målet med integrationspolitik i generell mening är att undvika det dödläge som uppstår då 

immigranternas rättigheter inte uppnås och/eller inte motsvaras av de skyldigheter som de 

förväntas utföra (Kymlicka 2002:364f). Bristfällig integration innebär att människor 
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marginaliseras och exempelvis saknar möjlighet till arbete p.g.a. bristande kunskaper i 

värdlandets språk eller avsaknad av utbildning. Det finns därför politiska motiv att integrera 

immigranter, vilket kan gynna värdlandet eftersom ökad utbildning och sysselsättning påverkar 

landets ekonomi (ibid.; Svenskt Näringsliv 2018). Det är samtidigt viktigt att kraven på 

integration inte kränker integriteten hos immigranterna som kan vilja ha en koppling till sin 

härkomst (Kymlicka 2002:350). I praktiken är denna balansgång inte självklar då politiska idéer 

om hur integration uppnås skiljer sig från varandra (ibid.:353).  

 

Det svenska statsskicket är grundat i principen om kommunalt självstyre baserat på 

uppfattningen att medborgare är bäst insatta i vilken politik som bör föras lokalt. De har makt 

att fatta beslut om exempelvis skatter och infrastruktur efter lokal opinion, vilket innebär att 

kommuner skiljer sig åt politiskt och ideologiskt. Trots att självstyrelse hör till kommunernas 

rättigheter är den inte oinskränkt. Staten bär yttersta ansvaret för landets gemensamma 

angelägenheter och kräver därmed att kommunerna rättar sig efter lagen (Bohlin 2007:22f). För 

integrationens del är kommunerna förpliktigade att föra en politik med god hänsyn till 

immigranters sociala och ekonomiska behov. En kommun är därför skyldig att förse nyanlända 

immigranter med boende, omsorg, utbildning och nödvändigt bistånd (SKL 2018). Dessa 

förpliktelser är samtidigt förenade med proportionalitetsprincipen som handlar om vad som 

rättfärdigar statlig inblandning i kommunens angelägenheter. Detta ska inte ske mer än 

nödvändigt (RF 14:3). Enligt denna princip ska Regeringen först begrunda eventuella 

konsekvenser av inskränkning i kommuners självstyrelse och hur den lokala opinionen förhåller 

sig till befolkningen på nationell nivå (Statskontoret 2011:8). Det innebär att kommunernas 

intressen kan tas tillvara om det råder särskilda skäl som motiverar självstyrelse, exempelvis 

beroende på kommuners ekonomiska tillstånd. Detta är särskilt intressant i tider då 

integrationspolitiken ansträngs utöver det vanliga i samband med att den finansiella situationen 

prövas och politiska intressen förändras. Det finns därför grund för kommuner att föra en politik 

anpassad till sina egna behov utan statlig inblandning. Med andra ord finns också anledning att 

studera hur integration fungerar i olika kommuner med politiska skillnader för att identifiera 

vilka problem som finns i olika grupper av immigranter och om förutsättningarna för integration 

i enskilda kommuner kan kopplas till skillnader i politiska ideal. 

 

Integrationens förutsättningar utgörs av balansen mellan immigranters anspråk om rättigheter 

och skyldigheter gentemot staten. Integration utgör därmed en huvudsaklig aspekt i förhållande 

till relationen mellan stat och individ där den ena parten inte har oskälig makt över den andra 
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(Kymlicka 2002). Det handlar om att uppnå tillfredsställelse mellan samhällets majoritet och 

minoritet. Den svenska integrationen betraktas emellertid som problematisk eftersom 

immigranter har haft svårt att leva upp till ställda krav och samtidigt bevara sina identiteter och 

rättigheter (FARR 2018). Problemets omfattning bekräftas i Regeringens behov av att fördela 

alltmer resurser till asylmigration samtidigt som det råder konkurrens mellan svenska 

Riksdagspartier om folkets förtroende för olika idéer om integration (Sveriges Riksdag 2015; 

Sveriges Riksdag 2018). Det finns problem med ökad segregation mellan svenskfödda och 

utlandsfödda, exempelvis på arbetsmarknaden (Migrationsinfo 2018). 

 

Denna undersökning fokuserar på immigranters påbörjade integrering på kommunal nivå. Mot 

bakgrund av påvisade problem och pågående debatt i politiken och massmedia är det intressant 

att studera hur politik på kommunal nivå inverkar på integration. Balansen mellan de krav som 

staten ställer och de anspråk som immigranter har utgör en modell för integrationens 

förutsättningar (Kymlicka 2002). Ett huvudargument i denna modell är att orättvisa uppstår vid 

obalans i den ömsesidiga kommunikationen mellan staten och dess minoritet (immigranterna) 

avseende krav och anspråk om rättigheter, vilket innebär minskade förutsättningar för 

integration. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Goda förutsättningar för integration genereras av att det råder balans mellan statens krav och 

immigranters anspråk om rättigheter och därmed nationell gemenskap (Kymlicka 2002:340). 

Denna balans uppnås av integrationspolitik och formas av politiska partier enligt deras ideal. 

För partierna skiljer sig kravens betydelse åt beroende på rådande politik där skillnader dem 

emellan kan förväntas påverka integration bland nyanlända immigranter. När det gäller 

rättigheter, den andra aspekten, har immigranterna anspråk som staten förhåller sig till.  

 

Med hänsyn till integrationspolitikens krav och rättigheter finns det uppenbar oenighet bland 

svenska Riksdagspartier. Denna oenighet ger anledning att jämföra integration utifrån de krav 

som ställs och bevarandet av nyanländas anspråk om rättigheter. Eftersom uppfattningarna 

skiljer sig åt bör det finnas observerbara skillnader mellan krav och anspråk om rättigheter på 

lokal nivå, d.v.s. mellan politik och immigranter i olika kommuner. Detta innebär, med andra 

ord, att förutsättningarna bör skilja sig åt mellan kommuner som under längre tid fört olika 

integrationspolitik. Denna studie fokuserar på de skånska och politiskt skilda kommunerna 
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Åstorp och Sjöbo som båda har tagit emot nyanlända immigranter. Åstorp styrs av en 

minoritetsledning med Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Centerpartiet (C), 

medan Sjöbo styrs av en minoritetsledning med Moderaterna (M), Centerpartiet (C), 

Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP). Med tanke på kommunernas politiska olikheter 

förmodas integrationspolitiken skilja sig åt mellan dem. S förespråkar mångfald som 

utgångspunkt utan att uttrycka särskilda förbehåll mot kultur och värderingar 

(Socialdemokraterna 2018). Det är tydligt att M å andra sidan försöker uppnå en balans mellan 

öppenhet mot omvärlden och stramare invandringspolitik. Samtidigt som utgångspunkten ska 

vara att stötta flyktingarna som anländer menar M att mottagandet måste anpassas efter rådande 

integrationsproblem (Moderaterna 2018). Båda kommunerna präglas dessutom av politisk 

opposition där Sverigedemokraterna (SD) är det starkaste partiet, vilket eventuellt kan påverka 

integrationspolitiken eftersom SD företräder en avvikande politik jämfört med övriga partier. 

SD uttrycker att invandringen bör ske varsamt för att undvika inflödet av utländsk kriminalitet 

och människor som avviker från svenska värderingar och kultur (Sverigedemokraterna 2018). 

 

Undersökningen utgår därmed från två huvudsakliga skäl: Det ena är att det finns påvisade 

problem med integration i samband med en unik volym av immigranter under de senaste åren. 

Det andra är att politiska partier präglas av ideologisk polarisering kring integrationens 

utmaningar. Relevansen av undersökningen stärks av det faktum att det finns en stark politisk 

självständighet på kommunal nivå i Sverige, vilket kan innebära skillnader i målsättningar och 

förutsättningar för integration kommuner emellan.  

 

Den övergripande frågeställningen är: Vilka är förutsättningarna för integration hos 

immigranter med olika egenskaper och vilken roll spelar kommuntillhörighet för dessa 

förutsättningar? 

 

Syftet med frågan är att identifiera vilka egenskaper hos immigranter som förknippas med högre 

integrationsproblem. Det kan exempelvis handla om immigranters ålder, skillnader mellan män 

och kvinnor, hur länge man har befunnit sig i Sverige, samt betydelsen av religion eller 

härkomst, etc. Undersökningen avser därmed att ge bättre förståelse för i vilka sammanhang 

integration är mer eller mindre problematisk. Frågan om kommuntillhörighet reflekterar om 

den de politiska skillnaderna spelar roll för integrationens förutsättningar. Detta innebär att 

vissa immigranter i respektive kommun kan vara särskilt utsatta och i behov av stödjande 

insatser.   
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Studien avser också att undersöka om politikernas målsättningar överensstämmer med 

immigranternas uppfattning om tillfredsställelse, för att identifiera utmaningar för integration. 

Om målsättningarna lever upp till immigranternas anspråk kan det sägas att politiken matchar 

utmaningarna. Detta innebär emellertid inte att ansvaret enbart ligger hos politiken och 

politikerna. Förutsättningarna för integration beror också på att immigranterna uppfyller de 

krav som ställs (Kymlicka 2002).  

 

Studien bygger på ett antagande om att de politiska partierna har som målsättning att integrera 

immigranter men att de har olika synsätt på hur det ska gå till. Resultaten kan belysa vilka behov 

som behövs i kommunernas politik med avseende på att identifiera och hantera viktiga anspråk 

hos immigranter. Det ska betonas att de två kommunerna kan ha olika resurser till förfogande 

för att bedriva integrerande aktiviteter, vilket innebär att eventuella problem inte enbart beror 

på politikernas målsättningar eller immigranterna anspråk, utan exempelvis på kommunernas 

finansiella situation. Det är viktigt att betona att undersökningen inte bygger på objektiva 

sanningar, utan ska ses som en studie av rådande attityder för att ge en indikation om tillståndet 

i kommunernas integration. Mot denna bakgrund redogör undersökningen för situationen såsom 

den uppfattas av politiker och immigranter. Sammantaget är syftet att bättre förstå integration 

på kommunal snarare än nationell nivå, och därmed att bidra till integrationsforskning i ett 

avseende som är undersökt i mindre utsträckning (Bech et al. 2011; Roth 1999)  

 

1.3 Disposition och avgränsning 

 

I det följande teoretiska avsnittet diskuteras invandring och invandringspolitik samt 

integrationspolitik. Detta leder till ett fokus på en diskussion om förutsättningar för integration 

som visar på förhållandet mellan faktorer som driver integration, d.v.s. de skyldigheter som 

staten/politiker ställer och de rättigheter som immigranter efterfrågar. Detta följs av en 

diskussion om kommunal integrationspolitik och den politik som drivs av partier i Sverige. 

Därefter redogörs för undersökningens design och metod, vilket omfattar både en kvalitativ del 

med intervjuer av politiker i de två kommunerna Åstorp och Sjöbo, samt en kvantitativ del som 

bygger på en enkätundersökning med immigranter som studerar vid Svenska För Invandrare 

(SFI). Därefter redogörs för det empiriska materialet, d.v.s. intervjuerna med kommunernas 

politiker samt en regressionsanalys av enkätundersökningen. Den följande analysen följs av 

slutsatser och diskussion om integrationsproblem som observerats samt vilka behov som skiljer 
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kommunerna åt. Uppsatsen avslutas med förslag till integrationspolitiska åtgärder i 

kommunerna samt kommentarer om vidare forskning och studiens begränsningar. 

 

Studien är avgränsad till två kommuner, vilket innebär att analysen och slutsatserna endast berör 

detta sammanhang och ska inte generaliseras. Den visar på en situation där förutsättningarna 

för integration och de utmaningar som finns är specifika för de två kommunerna. Studien hade 

med fördel kunnat omfatta fler observationer (se avsnitt 3. Design och metod) inom och 

eventuellt från andra kommuner för att ge mer fullständigt material. Undersökningen har inte 

tagit hänsyn till immigranters bakgrund i meningen varför de har placerats i en viss kommun, 

vilket kan ha betydelse för integrationens förutsättningar. Studien ska ses som ett fall där 

politiker redogör för sina problem och målsättningar medan enkäten bygger på immigranters 

uppfattning vid en given tidpunkt (oktober 2018). Studien har därmed inte följt enskilda 

individers gradvisa integration över tid, och resultaten är därmed beroende på hur situationen 

ser ut relativt kort tid efter anländande.  

 

2. Teori 
 

2.1 Invandring och invandringspolitik 

 

De grundläggande orsakerna till behovet av invandringspolitik i ett samhälle som präglas av 

kulturell mångfald diskuteras bl.a. av Miller (2010; 2016). Miller diskuterar politiska partiers 

argumentation och även argument för invandringens existens och dess storlek. Han menar att 

alla länder består av mångkultur oavsett statsskick och oavsett hur integrationsdebatten yttrar 

sig (Miller 2016:19). Detta ger upphov till politiska reaktioner som syftar till att undvika 

eventuellt utanförskap hos delar av det mångkulturella samhället. Invandringen rättfärdigas av 

statens behov av uppsikt över tre angelägenheter: invandringens storlek, kulturell integritet, 

och vilka som påverkar de lokala demokratiska besluten (ibid.:1ff).  

 

Invandringens storlek är relaterad till nationens ambition att växa i invånarantal. Ett antagande 

är att länder skiljer sig åt i denna strävan. Om ett land är glest befolkat och geografiskt stort 

finns det inte samma anledning att begränsa invandringen jämfört med om invånarantalet är 

högt och den ekonomiska situationen är ansträngd. Den andra angelägenheten, kulturell 

integritet handlar om att segregation uppstår då värdnationen tar emot många invandrare från 
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andra kulturer som har svårt att passa in. Främmande kulturer i värdlandet kan leda till språklig 

segregation och skillnader i normer, vilket motverkar förutsättningarna för integration. Det 

finns därför anledning för staten att bedöma hur viktig den egna kulturen är och vilka 

utmaningar dess existens står inför för att avgöra vilka kulturer som släpps in (Miller 2016). 

Samtidigt som en del politiker förespråkar invandring som en rättighet menar andra att det är 

värdlandets rättighet att få bevara den lokala kulturen (Dummet 2001:29). Miller (2016) 

tillägger å andra sidan att begränsad invandring inte är en garanti för bevarandet av den 

inhemska kulturen. Kulturell integritet har ändå blivit en fråga som orsakat stor debatt i 

samband med flyktingströmmar (ibid.). 

 

Den tredje angelägenheten som staten ska förhålla sig till är vilka som tillåts påverka och 

påverkas av de demokratiska besluten. Det gäller sammansättningen av den lokala och 

utländska befolkningen som styr likväl styrs av de demokratiska besluten i landet. Eftersom 

lokalbefolkningen och immigranterna påverkas av besluten och lokalbefolkningen besitter 

störst kompetens om vilken politik landet behöver är det nödvändigt att ifrågasätta vilket 

inflytande immigranter har i beslutsfattandet (Miller 2016:20). Lokalbefolkningens rättighet att 

fatta egna beslut kallas demokratisk självständighet och är förenat med integrationspolitik då 

immigranter har potential att förändra politiken till fördel för immigranters anspråk (ibid.). 

 

De tre ovan nämnda aspekterna är inte rangordnade efter betydelse men politiker kan välja att 

prioritera någon av dem beroende på rådande behov. I demokratiska länder förväntas denna 

prioritering resultera i olika grad av integration för olika ändamål (Miller 2016). Andra forskare 

motsätter sig dock denna logik eftersom demokrati förutsätter fri rörlighet och förkastar därför 

vissa av Millers (2016) resonemang (Abizadeh 2008; 2010). När det gäller integration är det 

samtidigt mer relevant att uppmärksamma den dialog i samhället som uppstår mellan staten och 

den minoritet som utgörs av immigranter, vilket kan innehålla polariserade åsikter. 

 

2.2 Integration 

 

Medan Miller (2016) diskuterar förekomsten av invandring och dess konsekvenser, utgår 

Kymlicka (2002) från minoriteter som befinner sig i ett värdland och fokuserar på frågan om 

integration. Kymlicka (2002) tydliggör att full integration inte har uppnåtts någonstans i 

världen. Det är dessutom en lång pågående process utan konkret prognos för när den tar slut. 

Han presenterar dock en modell om integration som beskrivs som ett förhållande mellan staten 
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och minoriteter i samhället och kontrasterna mellan statens krav och minoriteters rättigheter i 

integrationsfrågan. Enligt Kymlicka (2002) är förutsättningarna för integration beroende av 

samspelet mellan två övergripande faktorer: statliga krav och minoritetens anspråk (se Figur 2). 

Han redogör å andra sidan inte för hur värdet av specifika krav och anspråk står mot varandra 

men argumenterar för att integrationens förutsättningar stärks av att både krav och anspråk och 

resulterar i en nationell gemenskap mellan minoritet och majoritet. Det innebär att 

gemenskapen reflekterar integrationen och har sin förklaring i detta samspel. Samtidigt menar 

Kymlicka (2002) att den politik som samhället ska bygga på för att uppnå bäst integration inte 

är självklar, vilket innebär att olika politiska målsättningar och aktiviteter spelar roll (ibid.). 

 

Från statens sida handlar det om vilka skyldigheter som bör ställas på de som befinner sig i 

landet. Första aspekten är betydelsen av obligatoriskt medborgarskap, vilket underlättar 

gemenskapen i samhället (Bauböck & Macklin 2015). Fortsättningsvis utgör språkliga krav en 

viktig faktor för att upprätthålla kommunikationen hos befolkningen, vilket gynnar såväl 

minoriteten som övriga invånare. För att därutöver möjliggöra stabil försörjning krävs det att 

minoriteten skaffar kunskap om specifika yrkesområden, vilket anknyter till att staten bör ställa 

krav på utbildning och arbete. Detta är i sin tur kopplat till upprätthållandet av en frisk 

arbetsmarknad, vilket angår hela landet.  

 

Statens verktyg för att genomföra en politik, med hänsyn till de nämnda kraven ovan, är 

förmågan att utöva centraliserad makt. Det kräver emellertid att landets befolkning respekterar 

den rådande maktkonstellationen utan att kringgå förvaltningen som säkerställer deras tillvaro. 

Därutöver kan det vara i statens intresse tillskriva vördnad åt nationella symboler i värdlandet 

för att skapa gemenskap och förståelse för dessa. Den kanske vanligaste symbolen är nationens 

flagga som anknyter till den existerande stoltheten hos de som byggt samhället (Kymlicka 

2002:364ff). 
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Figur 2: Dynamiken mellan krav och anspråk för integration 

Från minoritetens sida (i detta fall immigranter) finns det samtidigt aspekter att ta hänsyn till 

för att åstadkomma balans mellan krav och anspråk. Minoritetens anspråk på rättigheter är 

därför lika viktiga som statens olika krav för att uppnå integration. Det första anspråket är den 

generella acceptansen av mångkultur, vilket är betydelsefullt vid sidan av värdlandets kultur 

som staten värnar om. Det innebär att immigranterna får större möjlighet att bibehålla sitt 

kulturella ursprung och därmed bidra till goda integrationsförutsättningar (Kymlicka 

2002:364). Fortsättningsvis är det relevant att ta hänsyn till immigranternas behov av lokal 

autonomi. Det innebär att det i vissa fall är betydelsefullt att ge dem inflytande över beslut om 

för dem viktiga angelägenheter. Exempel är religiösa uttryck som att bygga minareter eller bära 

slöja, etc. Vad som angår minoriteten i lokalpolitiska sammanhang har således betydelse för 

vem den beslutsfattande makten ska vila hos. Detta knyter an till det som kallas samhällelig 

inkludering, vilket innebär den generella känslan av att tillhöra samhället. Det kan beskrivas 

som en fråga om exempelvis kulturell isolering i invandrartäta förorter som präglas av fördomar 

och utanförskap jämfört med områden där härkomst utgör en mindre viktig roll. För den som 

på olika sätt påverkas av samhällspolitiken betyder inkludering också rätten att således påverka 

beslutsfattandet (Beckman 2006). Det sista anspråket är begäran om religiös respekt, vilket kan 

vara av stor vikt för minoriteter som anser att religion är betydelsefullt. Modellen förespråkar 

att immigranters nya värdland säkerställer religiös frihet, oavsett sekulära eller religiösa 

bevekelsegrunder, för att upprätthålla nationell gemenskap (Kymlicka 2002). 

 

Sammantaget föreskriver modellen att integration bygger på de förutsättningar som genereras 

av att krav och anspråk mellan stat och minoritet balanseras, medan integrationspolitiken avgör 

Minoritetens anspråk: 
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- Religiösa rättigheter 
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Källa: Kymlicka (2002) 
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hur en sådan balans ska se ut (Kymlicka 2002). Det innebär att politiker kan ha olika perspektiv 

på vilka krav som bör prioriteras och vilka anspråk hos minoriteten som ska hörsammas. En 

effektiv integrationspolitik bör ta hänsyn till alla aspekter som ingår i modellen i Figur 2. Men 

då styrande politiker kan ha olika syn på vad som är viktigt kan integrationen se olika ut mellan 

länder och mellan kommuner inom ett land. I integrationspolitiken är gränsen mellan krav och 

anspråk inte heller självklar. Politiker kan exempelvis betrakta medborgarskap som ett anspråk 

från immigranter snarare än krav från politikers sida (De Schutter & Ypi 2015). Ett sådant 

dilemma uppstår eftersom aspekter som medborgarskap består av underliggande aspekter som 

gynnar både det styrande samhället och i immigranterna. Politiker skulle därför kunna betrakta 

exemplet medborgarskap som en efterfrågad rättighet hos immigranter snarare än ett krav från 

politiskt håll. Samtidigt kan medborgarskap vara något som gynnar integration i båda parternas 

perspektiv (ibid.). 

 

2.3 Invandringspolitik i Sverige och skillnader på kommunal nivå 

 

Flyktingkrisen 2015 som i hög grad orsakades av det syriska inbördeskriget har synliggjort 

integrationspolitiska skillnader mellan länder i Europa (Benhabib 2004), även mellan de 

nordiska länderna. Migrationsforskning visar att Sverige utövar en annorlunda 

integrationspolitik jämfört med sina grannländer (Bech et al. 2017). Till skillnad från Danmark 

och Norge betraktas invandringen av främmande kulturer i Sverige mindre hotfull mot nordisk 

kultur och demokratiska värderingar (ibid.:1). Ur svenskt perspektiv handlar problemet snarare 

om de administrativa kostnader som följer av höga invandringsnivåer medan grannländerna 

oroas mer över risken för religiös och kulturell sammandrabbning. Flyktingkrisen har 

synliggjort att toleransen för mångkultur är förhållandevis hög i Sverige och svensk politik har 

under de senaste åren bestått av att kontrollera invandringens storlek i finansiella syften, snarare 

än kulturella (ibid.:20). 

 

En intressant infallsvinkel är att modern migrationsforskning brister när det gäller nationers 

interna olikheter i attityd till invandring och integrationens tillstånd. I och med svenska 

kommuners frihet att föra sin egen politik finns det anledning att utgå från att lokala politiska 

skillnader existerar i kontrast mot den nationella integrationspolitiken. Det finns forskning och 

riktlinjer om mångkultur i förhållande till ekonomiska problem och utbildning (Roth 1999), 

men fortfarande saknas jämförelser av integration mellan områden inom länder. Sådana 

jämförelser har visserligen diskuterat men ofta i snävare utsträckning och med fokus på 
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framförallt invandrares arbetsmöjligheter i olika kommuner (Lundh 2006). Hur invandring och 

integration betraktas på lokal nivå behöver därför inte överensstämma med statens övergripande 

politik och kan ge andra slutsatser om hur integrationen fungerar inom ett land. 

 

Det ska å andra sidan nämnas att definitionen av integration inte är densamma i all litteratur. 

Detta innebär även att teoretiker är oense om vilka aktörer som bär ansvaret för en fungerande 

integration. Somliga ser till kulturell anpassning som viktigaste aspekten och att staten bär 

högsta ansvaret för att den efterlevs. Andra anser att detta stämmer men att civilsamhället bär 

större ansvar än staten och politikerna (Gest 2012:192). Det är dessutom vanligt att integration 

mäts med ”assimilation” för att tolka immigranters anpassning till det nya landet. Sådan 

mätning utgör en tydlig skillnad för hur integrationsforskare angriper ämnet eftersom 

assimilation innebär att individer från främmande kulturer ensidigt anpassar sig till värdlandets 

kultur. Brubaker (2001:534) menar att assimilation är en praktisk måttstock för att jämföra 

integrerade och icke-integrerade samhällen men enligt (Gest 2012) är integration mer 

komplicerat än så. Gest (2012) menar att sådan integrationsforskning fokuserar på vilka krav 

som uppfylls utan att ta hänsyn till andra lämpliga aspekter för att bedöma integrationens 

omfattning. Samhällets anpassning till immigranter bör också vara en del av ekvationen. 

Däremot är de flesta integrationsforskare överens om att integration innebär någon sorts rättvisa 

mellan immigranter och samhället dessa befinner sig i (ibid. 2012; Carens 1999; 2008). 

 

2.4 Integrationspolitik hos politiska partier i Sverige 

 

De ideologiska skillnaderna mellan svenska partiers integrationspolitik skildras i respektive 

partiprogram. Nedan görs en kort beskrivning av integrationspolitiken hos de tre svenska partier 

som vid tidpunkten för denna studie varit mest relevanta för de två kommuner där integration 

av immigranter undersöks. Dessa är S, M och SD: partierna beskriver integrationspolitiken på 

respektive hemsida i anknytning till olika frågor om arbete, utbildning och andra aspekter där 

integration är relevant (Moderaterna 2018; Sverigedemokraterna 2018; Socialdemokraterna 

2018).  

 

2.4.1 Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Socialdemokraterna) 

Socialdemokraternas socialistiska och demokratiska bakgrund har gett upphov till en politik 

med staten som ansvarig för fördelningen av likställd välfärd. Partiet uttrycker en antirasistisk 

princip och motsätter sig all form av främlingsfientlighet och vill förbjuda anslutning till 



15 
 

odemokratiska organisationer. Nyanlända immigranters framtida trygghet i såväl arbete som i 

vardagen ska säkerställas. Å andra sidan behöver samhället förhålla sig till ett tak för hur många 

nyanlända som tas emot för att åstadkomma jämlik resursfördelning. Arbetsmarknaden bör 

stramas upp och säkerställa arbetstagarnas rättigheter så att nyanlända kan tillägnas ett tryggt 

liv. Fortsättningsvis behöver utsatta områden i landet utvecklas som förutsättning för minskad 

kriminalitet och fattigdom. Mångkulturell vädjan är också viktig. Stödet av samlingslokaler och 

mötesplatser med kulturell förankring behöver öka för att åstadkomma en nationell utveckling. 

 

Trots den mängd av asylsökande som anlänt under senare år är det eftersträvansvärt att 

asyllagstiftningen förblir strikt för att begränsa antalet nyanlända, såvida Europeiska Unionens 

(EU) politik inte skiftar från idag. Samtidigt ska EU utmanas av svenska krav på utökat 

proportionellt ansvar mellan europeiska och övriga världens länder gällande 

flyktingmottagning. 

 

2.4.2 Moderata Samlingspartiet (Nya Moderaterna) 

M har sitt ursprung i den konservativa ideologin och betraktar sig idag som ett konservativt 

parti med liberala värderingar. Partiet håller fast vid att färre asylsökande ska tas emot än vad 

som gjorts på sistone. Tillfälliga uppehållstillstånd betraktar de som en tillräcklig och realistisk 

åtgärd för att tygla de sociala och ekonomiska problem som uppstått med flyktingkrisen. Det 

innebär samtidigt att striktare krav måste ställas vid anhörighetsinvandring. Åtstramningar 

måste göras i villkoren för uppehållstillstånd i form av stabil egenförvärvad inkomst och 

utbildningsplikt i svenska språket. För att underlätta dessa målsättningar måste gemensamt 

ansvar krävas mellan EU-länder. 

 

Partiet lägger stor vikt vid tempot i integrationsprocessen som de menar måste påskyndas. 

Verktygen för detta ändamål består av att förbättra utbildning i samhällsämnen för nyanlända 

och framförallt för de som saknar utbildning. Trots att partiet menar att delar av 

integrationsprocessen måste påskyndas menar de att vistelsekravet före medborgarskap ska 

förlängas till sju år istället för dagens fem. Även barn till nyanlända ska erbjudas förskoleplats 

där pedagogiken är inriktad på att barnen lär sig svenska. 

 

Samtidigt som integrationspolitiken förankras i humanitära principer måste nolltolerans råda 

mot de som inte förlikar sig med svensk lag. De som av olika anledningar inte uppfyller 

förutsättningarna bör utvisas, oavsett förekomsten av erhållet medborgarskap. 
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Integrationsprocessen inkluderar uppföljande kontroll för att garantera nationell stabilitet. 

Partiet menar också att förvaringsmöjligheterna (den plats dit de som ska utvisa placeras) hos 

Migrationsverket måste utökas vilket är ett problem idag eftersom polismyndigheten inte kan 

genomföra nödvändiga anhållningar och landsförvisning.  

 

2.4.3 Sverigedemokraterna 

SD föreslår att asyllagstiftningen ändras och endast ska gälla mottagande från länder i Sveriges 

närområde om dessa försätts i fara. Till skillnad från S och M föreslår partiet en 

återvandringspolitik som möjliggör återvändande till ursprungsländerna. Partiet ger bilden att 

svensk välfärd hotas av alltför generösa villkor vid anhörighetsinvandring där dagens 

försörjningskrav är givmilda och följs upp godtyckligt. De menar även att reglerna kring 

arbetskraftsinvandring måste baseras på arbetsmarknadens behov. Dessutom ska 

arbetskraftsimporten kontrolleras noggrannare för att undvika utnyttjandet av dessa arbetare, 

vars villkor annars förbises till fördel för arbetsgivaren. 

 

Det är idag alltför enkelt att tilldelas medborgarskap vilket ska ges till de som, under skärpta 

krav på språk- och samhällsundervisning, anstränger sig för erhållandet av sådant. Ett förvärvat 

medborgarskap ska däremot kunna makuleras vid misstanke om att tilldelningen beslutats på 

godtyckliga grunder. Då det idag finns anledning att utgå från förekomsten av illegala 

nyanlända måste polismyndigheten utrustas med nya teknologiska resurser för att spåra 

kriminella av den sorten. Även SD arbetar för ett vidgat utrymme hos förvaringsmöjligheterna 

för att snabbt kunna deportera ovälkomna. 

 

2.4.4 Skillnader och likheter mellan partiernas integrationspolitik 

Partierna visar både likheter och skillnader i sina partiprogram. Alla tre indikerar att det finns 

problem med integration medan de är olika i sättet att hantera dessa. S pekar på den 

antirasistiska principen men vill också att flyktingpolitiken balanseras inom EU och har idag 

en ganska restriktiv flyktingpolitik medan de förespråkar en positiv syn på mångkultur med 

integrerande aktiviteter. M anmärker på de problem som uppstått med den ökade invandringen 

och driver högre krav för att nå integrationsmålen (med t.ex. språkutbildning) men samtidigt 

vill man att tempot i integrationsprocessen ska påskyndas. SD pekar främst på behovet att 

stoppa asylmottagningen och vill skapa en återvandringspolitik. Medborgarskap ska kopplas 

till egna ansträngningar med skärpta krav på integrerande aktiviteter. 
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3. Design och metod 

 

Innan valet av Åstorp och Sjöbo gjordes kontaktades ett trettiotal kommuner i Skåne för att 

undersöka om det fanns intresse att delta i studien. Alla utom de två valda kommunerna avböjde 

deltagande. Valet att fokusera Åstorp och Sjöbo kan beskrivas som en studie baserat på ”method 

of difference” (Mill’s methods 2018) där sökandet av skillnader i integrationsproblem utgår 

från att kommunerna liknar varandra i flera andra avseenden. Kommunerna är relativt små och 

likvärdiga i storlek och geografiskt relativt närbelägna genom sin placering Skåne. Åstorp har 

idag cirka 15 000 invånare och ligger strax öster om Helsingborg medan Sjöbo är något större 

med 19 000 invånare. Kommunerna under de senaste fyra åren haft relativt olika politiskt styre, 

men båda präglas av relativt starkt stöd för SD. I Åstorp har S varit det starkaste partiet mellan 

2014 och 2018 och haft makten genom majoritetsstyre i kommunen tillsammans med C och 

Kristdemokraterna (KD). Sedan valet 2018 har KD ersatts av V, vilket resulterat i ett 

minoritetsstyre. I Sjöbo har M varit det starkaste partiet tillsammans med C, KD, Sjöbopartiet 

(SJP) och L. Detta var ett majoritetsstyre mellan 2014 och 2018. Från 2018 råder ett 

minoritetsstyre som omfattar M, C, L och MP. 

 

Det har varit betydelsefullt att inkludera politiker från olika partier med relevans för inflytande 

över integrationspolitiken. Allra viktigast har varit att få med de styrande partierna under de 

senaste fyra årens mandatperiod eftersom det politiska styret, med dess ideologi, kan anses haft 

stört inflytande på den förda politiken och integrationens förutsättningar. Men inkluderingen av 

representanter för oppositionen i de två kommunerna är också betydelsefullt då de bidar till en 

nyanserad bild av den förda politiken samt kan ge alternativa uppfattning om vad problem och 

utmaningar bestått av. Dessutom tillför oppositionen mer information om hur tillståndet är i 

kommunen för närvarande. Betydelsen att inkludera skilda uppfattningar på detta sätt styrks av 

Bryman (2015) och Erikson (2011:10) som betonar vikten av att ställa aktörer och skilda 

uppfattningar mot varandra för att förstå hur den aktuella situationen har vuxit fram. 

Representanter från alla styrande partier eller oppositionspartier har emellertid inte valt att 

delta, vilket begränsar den nyanserade bilden något. Det kan dock att de viktigaste partierna 

ingått genom sin storlek, styrande roll och grad av polarisering. 

 

Som bakgrund till studien visar Figur 3 hur många immigranter som anlänt till de två 

kommunerna sedan 2014 (Migrationsverket 2015; 2016; 2018), vilket speglar något av 



18 
 

utmaningen för de två kommunerna. Av de totalt 1 346 anlända har Åstorp tagit emot 973 

personer (72,3%). Det största inflödet var 2015 med 351 personer, vilket har minskat gradvis. 

Sjöbo har haft ett jämnare inflöde. Båda kommunerna visar en minskning under 2018. Genom 

kommunernas relativt likartade storlek kan det påstås att Åstorp haft större utmaningar för 

integration i termer av antal. Det ska å andra sidan nämnas att den geografiska närheten till 

Helsingborg kan ha påverkat antalet.  

 

Figur 3. Antal mottagna immigranter till Åstorp och Sjöbo 

 
 

Undersökningen genomförs i två steg. I det första steget genomförs en fallstudie (Esaiasson et 

al. 2012) med politiker i de två kommunerna. Denna kvalitativa del ger information om hur 

integrationspolitiken fungerat i respektive kommun i politikernas perspektiv inklusive politiska 

målsättningar och utmaningar. I ett andra steg görs en kvantitativ undersökning av immigranter 

som studerar vid Svenska För Invandrare (SFI) i respektive kommun. Denna redogör för 

immigranternas perspektiv på hur deras anspråk har tillfredsställts i respektive kommun. 

Studien bygger därmed på både politikers och immigranters attityder och uppfattningar. Det 

sammantagna materialet ligger därmed till grund för analysen av hur förutsättningarna för 

integration hos immigranter ser ut avseende om vilka egenskaper som förknippas med högre 

grad av tillfredsställelse hos immigranter samt om kommuntillhörighet till Åstorp respektive 

Sjöbo (med olika politisk inriktning) förknippas med denna tillfredsställelse. Nedan redogör 

jag för hur de två stegen i undersökningen har genomförts och hur analysmetoden gått till.  
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3.1 Fallstudien 

 

3.1.1 Intervjufrågor 

Frågorna som ställts vid intervjuerna med politiker är baserade och operationaliserade från 

Kymlickas (2002) teori och modell om balans i integration av minoriteter i samhället (se Figur 

2). Frågorna var semistrukturerade då de styrdes av de teoretiska begreppen samtidigt som 

svaren var öppna, d.v.s. respondenterna kunde fritt resonera kring svaren (Esaiasson et al. 

2012). Detta förfarande var viktigt, dels för att kunna säkerställa information om de teoretiskt 

genererade aspekterna och dels för att ge möjlighet till förklaringar och resonemang om det 

underliggande sammanhanget. Avsikten var att få information om vilken uppfattning 

politikerna har om integrationsfrågor samt hur kommunerna styrts under de senaste åren 

avseende uppnådda krav och målsättningar. Integrationsfrågorna har berört de krav som ställs 

på immigranter för att uppnå integration, eller om immigranters anspråk ska kunna 

tillfredsställas.  

 

En inledande fråga behandlar politikernas syn på balansen mellan immigranters skyldigheter 

och rättigheter (se Bilaga 2). Därefter följer specifika frågor om politikernas krav och 

målsättningar med medborgarskap, språk, utbildning och arbete. Därefter ställdes frågor om 

synen på politikers centraliserade beslutsfattande (motsats till immigranters 

självbestämmande) avseende möjligheten att utöva religiösa och kulturella uttryck. De ombads 

också ge sin syn på betydelsen av användandet av traditionellt svenska symboler bland 

immigranter som en viktig aspekt på integration.  

 

För att få en uppfattning om hur väl politiken har lyckats fick politikerna därefter bedöma hur 

situationen för integration i respektive kommun fungerar idag, och om det finns konkreta 

förändringar som haft positiv inverkan där deras eget parti varit drivande. De gavs därefter 

möjlighet att kommentera hur deras partimotståndare eventuellt misslyckats eller resonerat fel. 

Sedan fick de bedöma invandringens storlek, ”om vi nått taket” för att klara 

integrationsuppgiften. Frågorna följde det angivna intervjuformuläret (se Bilaga 2) men genom 

dess öppna karaktär (förutom de avslutande fyra frågorna) formulerades även följdfrågor i takt 

med diskussionens utveckling för att tydliggöra respondenternas åsikter. Målet var att få en bild 

av den kravbild och de målsättningar som partierna har i de olika avseenden som frågorna 

representerar. Ordval som avser att identifiera politikernas målsättningar har formulerats på 
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olika normativa sätt. Några exempel är ”är det rätt att”, ”hur strikt bör”, ”hur viktigt är”, ”hur 

prioriteras”, ”vilket värde har”, etc. 

 

Intervjuerna har varit betydelsefulla för att analysera om de politiska kraven motsvarar de 

anspråk som immigranterna har. Som komplement till de intervjuer som resulterar i fallstudiens 

beskrivning av den förda politikens krav och målsättningar har tre frågor och aspekter på 

anspråk på rättigheter valts ut där immigranternas uppfattning ställs mot politikernas 

uppfattning. Detta för att stärka bilden av om politikers uppfattning motsvarar immigranternas 

syn på rättigheter i de två kommunerna, d.v.s. S i Åstorp och M i Sjöbo. Stora skillnader kan 

indikera ett motsatsförhållande mellan krav och politikers målsättningar. Det innebär antagligen 

svårigheter med balansen i integrationsprocessen, men det betyder inte att den ena eller andra 

typen av politisk inställning är mer rätt än den andra. De tre frågorna mättes på en skala mellan 

0 och 10. Frågorna var; om samhället bör vara mer accepterande gentemot främmande kulturer, 

om det är rätt att politiker central bestämmer över frågor som berör immigranternas 

vardagliga tillvaro, om politiken ska gå ut på att alla immigranter ska integreras, om 

immigranter fullt ut ska få utöva sin religion?   

 

3.1.2 Intervjuernas genomförande och övrig datainsamling 

Politikerna kontaktades först via e-post och telefon och intervjuer planerades. Detta skedde på 

plats i Åstorp där två intervjuer genomfördes. Det politiska styret i Åstorp representerades av 

den socialdemokratiske kommunordföranden Ronny Sandberg och Bitten Mårtensson, ledamot 

i Kommunstyrelsen. Personerna får anses mycket kunniga om Åstorps kommun, där båda är 

uppvuxna, och om kommunens politik då de har en lång erfarenhet av detta. Övriga styrande 

partier var inte representerade, men eftersom S utgör kommunens största parti kan de anses vara 

representativa och relevanta som respondenter. Intervjun tog 1 timme och 20 minuter och 

förlöpte utan större problem då alla frågor besvarades och diskuterades. En följande intervju 

skedde med oppositionen som representerades av SD:s Tony Wiklander och Marcus Möller, 

båda ledamöter i Kommunfullmäktige. Den förstnämnde har mycket lång politisk erfarenhet 

och den senare är yngre men insatt i de dagliga politiska frågorna. Mötet med detta parti är 

särskilt intressant då de driver en mer kritisk och restriktiv invandringspolitik än S. Intervjun 

tog 40 minuter. De flesta frågor besvarades med utförliga resonemang medan några besvarades 

mindre utförligt p.g.a. frågornas karaktär, särskilt de om immigranters inflytande över politiska 

beslut och kulturell acceptans.  
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Även Sjöbos politiker kontaktades via e-post och telefon. Tre intervjuer gjordes via telefon. 

Kommunens styre representerades av moderaten Magnus Weberg, ordförande i 

Kommunstyrelsen. Inga andra ur de styrande partierna deltog men eftersom M har ett starkt 

inflytande i Sjöbo kan kommunstyret anses väl representerat. Den ena representanten för 

oppositionen var socialdemokraten Cecilia Olsson Carlsson. En andra representant för 

oppositionen var sverigedemokraten André af Geijerstam, ledamot i kommunfullmäktige. 

Intervjuerna tog 40 minuter vardera. En viss begränsning fanns i möjligheterna att utveckla en 

del svar, vilket antagligen berodde på att intervjuerna skedde via telefon och i dialog jämfört 

med de personliga mötena med respondenterna i Åstorp. Materialet har emellertid kontrollerats 

av M:s representant vilket stärker tillförlitligheten i informationen. Frågorna bemöttes också 

väl och inga svar uteblev. 

 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand vilket ökade möjligheten till 

noggrann analys. Materialet resulterade i ca 20 sidor text som har reducerats för att återge de 

mest väsentliga aspekterna för denna uppsats.  

 

Även sekundärdata användes. De olika partiprogrammen på nationell nivå gav information om 

partiernas syn på integration vilket kompletterade intervjuerna med politikerna (Moderaterna 

2018; Socialdemokraterna 2018; Sverigedemokraterna 2018). Även kommunernas hemsidor 

användes för grundläggande fakta om kommunerna och hur de politiska ledningarna är 

organiserade (Sjöbo Kommun 2018; Åstorp Kommun 2018). 

 

3.2 Enkätundersökningen 

 

3.2.1 Operationalisering och mätning  

För att undersöka immigranternas tillfredsställda anspråk för integration skapades en enkät som 

besvarades av immigranterna i de två kommunerna (se frågeformuläret i Bilaga 1). Dessa 

innehöll frågor som avser att mäta de fyra begrepp som beskrivs av Kymlicka (2002), vilka 

fungerat som beroende variabler i analysen. De mäter på så sätt graden av immigranternas 

önskade och tillfredsställda anspråk om rättigheter vilket ska ställas mot ett antal oberoende 

variabler (se nedan). 

 

Beroende variabler. För att mäta tillfredsställd Vädjan om mångkultur ställdes två frågor: om 

kommunen är en plats där immigrantens utländska ursprung respekteras samt hur immigrantens 
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kultur välkomnas. För att mäta Vädjan om lokal autonomi ställdes två frågor: om immigranter 

bör ges mer inflytande över beslut samt om det är rätt att politiker centralt ska bestämma över 

frågor som berör immigranters vardagliga tillvaro (omvänd kodning görs för den senare frågan 

för att mäta autonomi i båda frågorna). Den tredje aspekten avser tillfredsställd inkludering som 

har delats in i fyra underliggande dimensioner; arbete, utbildning, socialt och 

samhälle/trygghet. Arbete har mätts med en fråga: i vilken utsträckning immigranten har haft 

arbete i Sverige. Utbildning mättes genom frågan: i vilken utsträckning immigranten fått 

utbildning i Sverige. Den sociala aspekten mättes genom att fråga i vilken utsträckning 

immigranten har svenska vänner och bekanta. Inkludering i samhället mättes genom två frågor: 

om immigranter upplever det enkelt att bli en del av det svenska samhället samt om man känner 

sig trygg i Sverige. Den fjärde aspekten, tillfredsställd Vädjan om religiösa rättigheter, mättes 

genom två frågor: om immigrantens religiösa tro respekteras samt om rätten till religiös 

utövning. 

 

Enkätfrågorna mättes antingen med en skala mellan 0 (inte alls/håller inte med) och 10 (Ja, 

definitivt/håller med), eller med en skala mellan 0 (inte alls) och 3 (många/mycket). I de fall 

mer än en fråga ställts för en dimension (se ovan) har en explorativ faktoranalys gjorts för att 

generera en huvudsaklig faktor som sedan använts som variabel i den kommande 

regressionsanalysen. Detta gäller tre faktorer; tillfredsställande av Vädjan om mångkultur, 

autonomi och Inkludering i samhället. Här gjordes först en kontroll av frågornas reliabilitet 

genom en Cronbach’s alpha-test. Denna visade ett värde över 0,7 (gränsvärde) för alla tre 

faktorerna. Detta möjliggjorde användandet av dem i faktoranalysen, som resulterade i tre 

”Principal components” där var och en svarade för mer än 50 % av variansen och användes 

därför som variabler i den kommande regressionsanalysen (Laerd Statistics 2018). Alla övriga 

mått baserades på enskilda frågor (se ovan). 

 

Oberoende variabler. Utöver de beroende variablerna inkluderas ett antal frågor där svaren 

fungerat som mått på oberoende variabler, d.v.s. de egenskaper hos immigranter som kan 

påverka graden av tillfredsställda rättigheter. Dessa har valts relativt godtyckligt samtidigt som 

de ger möjlighet att identifiera vilka faktorer som förknippar immigranterna med högre eller 

lägre grad av upplevd tillfredsställelse av den vädjan till rättigheter som beskrivs i Kymlickas 

modell (och som beskrivits ovan). Dessa är en ”dikotom” (tvådelad) kontrollvariabel för 

Kommun, dvs Åstorp (=0) och Sjöbo (=1). Därefter kontrollerades för immigranternas 

Ursprung där 0=inom Europa och värde 1=utanför Europa. Immigranternas ålder undersöks för 
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att analysera om äldre eller yngre personer upplever högre grad av tillfredsställda rättigheter. 

Därutöver testas för kön (0=man, 1=kvinna) för att analysera om det finns skillnader mellan 

män och kvinnor. Den tid som immigranterna befunnit sig i Sverige (antal år sedan ankomst) 

undersöks för att se om det spelar roll. Sedan testa också för religionens betydelse för 

immigranten har någon inverkan (mellan 0 och 10, d.v.s. från ”inte alls till mycket viktigt”). En 

fråga om immigrantens upplevda krav på anpassning ställdes också, mätt på en skala från 0 

(inte alls) till 10 (mycket hög). De valda oberoende variablerna kan naturligtvis ha inkluderat 

andra och fler aspekter. En begränsning fanns dock i enkätens omfång, för att säkerställa så 

många svar som möjligt. Detta innebar att en gräns sattes till ovanstående variabler, vilket 

betonades av lärare vid SFI som viktigt för att få enkäten besvarad. En viktig aspekt var också 

att försöka undvika alltför känsliga frågor till denna målgrupp, där många kommer från mer 

auktoritära länder i vilka immigranterna har begränsade rättigheter att yttra sig fritt. 

 

3.2.2 Datainsamling för enkäten 

För att samla information om immigranternas uppfattning av tillfredsställda rättigheter 

kontaktades lärare och rektorer vid organisationen Svenska För Invandrare (SFI) i respektive 

kommun. SFI ger en relevant möjlighet att få kontakt med immigranter då det utgör en 

gemensam studieplats för nyanlända som vill lära sig svenska. Det var därför möjligt att 

genomföra studien i samband med tillfällen för elevernas undervisning. Lärarna ombads dela 

ut enkäten till de klasser som lärarna ansåg hade tillräckliga kunskaper för att besvara skriftliga 

frågor. För att uppnå ett så stort urval av respondenter som möjligt översattes enkätfrågorna 

från svenska till arabiska som enligt rektorerna var elevernas vanligaste modersmål. 

Möjligheten att besvara en svensk och en engelsk version fanns också och alla tre språken 

visade sig vara nödvändiga i båda kommunerna. Innan enkäterna delades ut ombads lärarna 

även läsa upp instruktioner och undersökningens syfte för eleverna för att undvika missförstånd. 

Totalt tillfrågades 145 elever att delta, vilket efter bortfall resulterade i 76 observationer (44 i 

Åstorp och 32 i Sjöbo). En del av bortfallet orsakades av att lärarna bedömde att frågorna var 

för svåra för somliga elever, t.ex. analfabeter i den afghanska gruppen. I övrigt gick det inte att 

fastställa bortfallet och vilka kategorier av immigranter som dessa tillhör. Det är emellertid 

viktigt att exkludera de respondenter som kan ha haft alltför svårt att förstå frågorna i enkäten. 

Sådana svar hade kunnat innehålla hög grad av gissningar och osäkerhet, vilket kunnat påverka 

korrelationen mellan undersökta variabler. Besvarade enkäter postades av SFI tillbaka till 

Uppsala. 
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3.3 Analysmetod 

 

Analysen sker i två steg. Det första består av att utvärdera intervjuerna med politikerna i Åstorp 

och Sjöbo. Detta visar politikernas krav och målsättningar för respektive kommun och om det 

råder skillnader och likheter mellan politikerna i de två kommunerna och immigranternas 

tillfredsställda vädjan om rättigheter. 

 

I ett andra steg används resultaten i regressionsanalysen för att identifiera vilka egenskaper hos 

immigranter som förknippas med tillfredsställda anspråk om rättigheter, och därmed eventuella 

behov av ytterligare integrationsåtgärder. Analysen ska uppfattas som att positiva värden 

mellan immigranternas egenskaper (de oberoende variablerna) och deras uppfattning om 

tillfredsställda anspråk (de beroende variablerna) innebär att dessa egenskaper förstärker 

integrationsförutsättningarna. Ett negativt värde innebär motsatsen, d.v.s. att förutsättningarna 

är mer problematiska. Ett exempel kan vara om immigranternas ursprung är negativt relaterat 

till graden av inkludering på arbetsmarknaden eller utövandet av religiösa rättigheter. Ett 

undantag från tolkningen av en positiv relation mellan oberoende och beroende variabler gäller 

faktorn ”Vädjan om lokal autonomi” där ett positivt värde ska ses som ett behov av ökad 

autonomi (och ett negativt värde att behovet minskar i association till en viss faktor). Detta ger 

ett förtydligat underlag till vem och varför vissa egenskaper eller grupper som kan vara i stort 

eller mindre behov av åtgärder. Även här görs en jämförelse mellan Åstorp och Sjöbo för att 

analysera om kommuntillhörighet är förknippat med mer eller mindre tillfredsställda anspråk. 

Detta illustrerar om det finns specifika behov i en kommun eller om (de eventuella) problemen 

är gemensamma.  

 

Det finns ytterligare metodkritik till studien. Det hade exempelvis varit önskvärt att med ett 

högre antal observationer än 76, vilket inneburit större möjligheter till signifikanta relationer 

mellan variablerna. Det skulle också inneburit att de två kommunerna kunnat testas som två 

olika grupper och jämföras i separata regressioner. Relationerna mellan de oberoende och 

beroende variablerna hade då kunnat identifieras mer detaljrikt mellan kommunerna. En lösning 

på detta har emellertid varit att koda kommuntillhörighet som en dikotom variabel för alla 

observationer för att få en indikation om kommunernas relation till de beroende variablerna och 

hur de därmed förknippas med tillfredsställande av immigranternas anspråk till rättigheter. 

Därutöver finns en begränsning genom att materialet innehåller en koncentration till några 

grupper av immigranter främst syrier och afghaner vilket ger begränsad variation i härkomst 
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och kultur. En ytterligare begränsning är att studien inte tagit hänsyn till hur immigranterna 

hamnat i viss kommun, vilket kan vara betydelsefullt då de t.ex. kan ha valt att söka sig till en 

kommun där politikers syn på krav och målsättningar passar de egna uppfattningarna. Utöver 

detta kan immigranterna placeras av Migrationsverket i en viss kommun genom anvisningar 

(s.k. anvisningsasyl). Slutligen ska sägas att de svar som politikerna fick ge på tre valda 

enkätfrågor, som gjordes för enkäten till immigranterna, ska ses som en indikation då 

jämförelsen (med immigranterna) baseras på två respondenter för det styrande S i Åstorp och 

en respondent för de styrande M i Sjöbo. Här hade fler respondenter för säkrare information 

varit önskvärt. 

 

4. Empiri 
 

I ett första avsnitt beskrivs Åstorp kommun och resultatet av intervjuerna. Samma upplägg 

följer för Sjöbos del. Detta avslutas med en jämförelse som visar skillnader och likheter mellan 

kommunernas integrationspolitik. I ett andra avsnitt redogörs för enkätundersökningens resultat 

genom en regressionsanalys.  

 

4.1 Intervjuer i Åstorp 

 

Åstorp har ungefär 15 000 invånare och ligger i ett av Skånes mer expanderande områden där 

utbudet av arbete och utbildning ökar. Genom närheten till Helsingborg och Helsingör har 

Åstorp goda förutsättningar för kommunikation i form av handel och tågpendlande resenärer 

(Åstorp Kommun 2018). Åstorp har en lång historia av socialdemokratiskt styre och partiet är 

idag störst i kommunen följt av SD. Baserat på intervjuerna redogörs nedan för 

Socialdemokraternas och SD:s svar på frågor om Åstorps integration av immigranter. 

Intervjufrågornas ämnen behandlas stegvis. 

 

4.1.1 Politikernas syn på skyldigheter och krav för integration 

Balansen mellan rättigheter och skyldigheter: S menar att nyanlända självklart besitter både 

rättigheter och skyldigheter för att samhället ska fungera, vilket politiken ska utgå ifrån. S ser 

däremot inte att det finns en konflikt mellan det ena eller det andra. För dem handlar 

integrationen i Åstorp till stor del om beteendet mellan svenskar och nyanlända och att 

problemet utgörs av att vissa rättigheter och skyldigheter inte förklaras för nyanlända. De menar 
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att detta leder till att immigranter behandlas annorlunda jämfört med resten av invånarna. 

Kommunpolitiken utvecklas därför i satsning på bättre samförstånd mellan kulturer i Åstorp. 

Som styrande i kommunen utmanas S samtidigt av SD:s motsatta uppfattning. SD menar att 

balansen är skev och att rättigheterna är införstådda medan skyldigheterna negligeras. De är 

därför kritiska till kommunens ”välutvecklade system som står ’invandrarkollektivet’ tillhanda 

med juridisk hjälp, socialtjänst, migrationsverket, advokater etc.”. SD upplever att Åstorp 

befinner sig i ett kritiskt läge med konflikter som ”systemet” förbiser och med en politik som 

bör motverkas för att undvika fortsatt negativ utveckling. 

 

I frågan om medborgarskapets värde och krav på detta uppfattar S att detta inte har varit så 

betydelsefullt i Sverige som i andra länder. S är medvetna om nackdelarna av att inte vara 

medborgare då rösträtt är en viktig aspekt av medborgarskap och ser gärna att politiken i 

framtiden utgår från medborgarskapets vikt. Utveckling av medborgarskapets betydelse har 

varit framträdande i övriga Europa, vilket S menar motiverar en ökad betydelse även i Sverige 

och framförallt i Åstorp. SD:s försök att påverka politiken har snarare bestått av att 

medborgarskapet ska förenas med striktare krav. Kommunens krav har enligt dem hittills varit 

för godtyckliga och de upplever att medborgarskap numera likaväl delas ut till kriminella. SD 

kommer föreslå för kommunen att arbetslivserfarenhet i Sverige krävs innan medborgarskap 

godkänns. 

 

Varken S eller SD uttalar något om lagstiftning för att lära sig värdlandets språk men båda har 

liknade uppfattning om vikten av att lära sig svenska språket. S menar att språket är en viktig 

grund för att ta del av landet. Utan kunskaper i svenska blir man begränsad och S menar att 

språkkravet har skärpts över tid. SD tillägger att språkkunskap är ett sätt för nyanlända att visa 

omgivningen att de inte utnyttjar systemet och kommunens resurser. 

 

S menar att krav på samhällsinriktad utbildning underlättar för nyanlända men betonar att 

språkutbildning fortfarande är viktigast. SD menar att kraven inte ska stanna vid språket, utan 

ytterligare samhällsinriktad utbildning ska följa. Skälet är att underlätta för exempelvis 

analfabeter. De menar också att den rådande kommunpolitiken och media målat upp en 

pretentiös bild av att alla ska bli advokater och läkare utan att förmedla vilken disciplin det 

kräver för nyanlända att nå dit.  
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S uttrycker inget krav på arbete men menar att arbete stärker förutsättningarna för immigranter 

i allmänhet. Nyanländas förutsättningar beror ofta på samhällets ekonomi. När 

samhällsekonomin är dålig försämras även arbetsmarknaden för nyanlända. Kommunen kunde 

hantera flyktingar som anlände i samband med Balkankriget på 1990-talet och S menar att det 

till stor del berodde på den goda bostads- och arbetsmarknaden. Till skillnad från senaste 

flyktingkrisen menar de att det då gick snabbare att sätta immigranter i arbete. SD menar i 

kontrast att arbetskravet beror på immigranternas inställning när de anländer i termer av 

individernas egenskaper, som t.ex. kriminalitet. Om immigranters initiativ att arbeta visar sig 

vara otillräckliga ska de inte heller vara del av integrationen. Kommunpolitiken måste börja 

utgå från den insikten. 

 

Statens centraliserade makt över rätten att utöva seder: Enligt S ska kommunpolitiken inte 

bidra till ett motstånd mot andras sedvanor eftersom det vore helt grundlöst. S har dock 

förståelse för att arbetsplatser i Åstorp förbjuder religiösa kläder på grund av hygieniska skäl 

eller fysiska risker. Annars finner S det obegripligt varför rättigheten till fri klädsel och liknande 

religiösa uttryck skulle inskränkas. De menar att ett stort integrationsproblem är att många 

svenskar verkar tro att Islam påverkar dem trots att det knappt stämmer, vilket bland annat 

kräver att kultur- och fritidsnämnd satsar mer på att förmedla en bättre bild av kulturella 

skillnader. SD har motsatt uppfattning: Trots att Sverige är hem till en mångfald av seder och 

religioner är det endast de muslimska som uppträder hotfullt och krävande. De argumenterar 

att även om Islam inte framträder på vissa platser utgör denna kultur ett hot då den har anledning 

att etablera sig där, och det gör den med våld. Därför menar SD att samhället omöjligen kan 

acceptera allas rätt att utöva seder. 

 

S menar att betydelsen immigranters användande av svenska nationella symboler inte är 

avgörande för integrationen. Vi behöver inte heller oroa oss för att svenska traditioner kommer 

försvinna så länge dessa praktiseras och anses viktiga. Skulle någon tradition inte vara 

betydelsefull kommer den tvina bort. Detta menar de sker naturligt och är inget som behöver 

ställas i motsats till att utländska traditioner praktiseras här i växande utsträckning. Att nya 

traditioner etableras i Sverige tror S beror på att vi vill ha dem. Svenskar vill t.ex. ha julafton, 

påsk och midsommarafton p.g.a. julklappar, godis och alkohol, snarare än av religiösa eller 

historiska skäl. Medan somliga argumenterar att integrationsproblemen beror på att 

immigranter är respektlösa mot svenska traditioner, menar S att problemen snarare uppstår av 

andra skäl. SD menar att denna fråga är svårbesvarad men uttrycker att mångkultur bör 
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undvikas eftersom kulturer har tydliga skillnader. Varken S eller SD uttrycker explicit därmed 

att immigranters upptagande av svenska nationella symboler har en stark betydelse för 

integrationen.1 

 

4.1.2 Synpunkter på situationen idag 

S är tydliga med att det är svårt att i förväg avgöra antalet immigranter då detta beror på 

oförutsedda händelser. De menar att brist på arbete och bostäder synliggör antalet som kommer 

hit. ”När flyktingtaket höjs medför det naturligtvis svårigheter för politiken att anpassas till 

situationen och vi arbetar ständigt med nya metoder att angripa dem.” När det gäller 

integrationen medger S att politiken som rådde vid flyktingkrisen 2015 var oförberedd då det 

fanns ont om bostäder vilket orsakade att nyanlända blev hemlösa. S ser detta som en grogrund 

för den svarta marknaden, ligor och maffia varpå integrationspolitiken tvingas uppfinna 

lösningar. Trots att situationen är allvarlig menar S att kommunen arbetar hårt i samarbete med 

civilsamhället, kyrkor och myndigheter. 

 

På frågan om vilka konkreta åtgärder S har för integrationen hänvisar de till bostads- och 

arbetsmarknaden som kommunen har underlättat sedan efterfrågan sköt i höjden p.g.a. 

flyktingkrisen. Som styrande menar S att man dessutom underlättat för nyanlända att lära sig 

svenska språket för att snabbt slussas ut i arbetslivet. Samtidigt poängterar de att 

förutsättningarna sedan 2015 är sämre än någonsin, exempelvis när det gäller 

bostadsmarknaden. Generellt tror S att Åstorp lyckats bättre än andra kommuner med att 

integrera nyanlända på arbetsmarknaden eftersom det är en ”röd och mottagande kommun” där 

immigranter snabbt får nödvändig utbildning och språkkunskaper. De menar att kommuner med 

restriktivare politik också haft sämre sociala förutsättningar och Åstorp har därför alltid varit 

först med att hantera integrationen rätt. 

 

Trots att en mångfald av åsikter är positivt för demokratin menar S att politiska motsättningar 

kan bidra till ytterligare integrationsproblem. Deras relation till SD är ett sådant exempel då S 

uppfattar SD:s åsikter som oroande när det gäller frågor om kulturella problem som följer av 

invandringen. De menar att SD skapar problem som inte finns och försvårar för integrationen, 

som istället bör utgå från kulturers samexistens. Fortsättningsvis menar S att immigranter är så 

pass utspridda att de inte ska betraktas som enskild grupp i kulturell bemärkelse och utgör därför 

                                                             
1 SD:s respondenter i Åstorp valde att inte kommentera resten av intervjufrågorna varför endast S ger sina svar. 
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inte ett omfattande ”hot”. ”Det finns naturligtvis rötägg men om man har ”sådana agg mot 

nyanlända beror det på att man inte känner dem”.  

 

Avslutningsvis fick de två respondenterna för S bedöma de tre frågorna (med en skala mellan 

0 och 10). Dessa var om kommunen bör vara mer accepterande gentemot främmande kulturer? 

Här var medelvärdet bland 45 immigranter i Åstorp 8,93 medan S svarade 7 och 8. På frågan; 

om det är rätt att politiker centralt ska bestämma över frågor som berör nyanlända 

immigranters vardagliga tillvaro, t.ex. bära slöja och resa minareter, svarade immigranterna 

4,14 medan S svarade 2 och 3. På den tredje frågan; om nyanlända immigranter ska ha rätt att 

fullt ut utöva sina respektive religioner i det svenska samhället, svarade immigranterna 8,49 

medan S svarade 10. De små skillnaderna visar sammantaget en samstämmighet mellan S-

politikernas uppfattning som inte kan anses vara avsevärt mer restriktiv än immigranternas 

anspråk i dessa avseenden. 

 

4.2 Intervjuer i Sjöbo 

 

Ungefär 19 000 människor är bosatta i Sjöbo kommun och SD är det största partiet sedan 

kommunalvalet 2018. Kommunstyret leds emellertid av M tillsammans med C, L och MP. 

Kommunen ligger i närheten av Lund och Ystad och har vuxit fram tack vare tågtrafiken till 

och från Malmö. M representerar styret i intervjuerna nedan medan SD och S representerar 

oppositionen. 

 

4.2.1 Politikernas syn på skyldigheter och krav för integration 

När det gäller balansen mellan rättigheter och skyldigheter menar M att integrationen 

fungerar bra: nyanlända går på SFI och andra utbildningar, vilket indikerar att det på kommunal 

nivå inte råder någon utmärkande obalans. Däremot tillägger M att bidragsrätten bör revideras 

för att inrätta tydligare koppling mellan deltagande på utbildningar och möjligheter till bidrag. 

M menar även att det är svårt att ställa rättigheter och skyldigheter mot varandra som om det 

ena eller det andra vore ”bortglömt”. Enligt M är det viktigare att fokusera på konkreta aspekter 

som t.ex. frågan om bidrag, istället för att betrakta ”rättigheter” som ett gemensamt fenomen. 

Enligt SD finns dock en tydlig konflikt mellan rättigheter och skyldigheter i 

integrationspolitiken och det talas för mycket om vilka rättigheter nyanlända har istället för att 

väga upp mot skyldigheterna de bör ställas mot. Detta menar SD är ett problem sedan länge i 

kommunen. S menar att de däremot har försökt styra Sjöbos integrationspolitik i en riktning 
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som tar hänsyn till balansen mellan rättigheter och skyldigheter: Detta har inte diskuterats 

tillräckligt och det är först på senare tid som det ”nått över ytan”. Det är också en diskussion 

som S menar bör fortsätta eftersom den tydliggör villkoren för nyanlända. 

 

Enligt M bör villkoren för medborgarskap bli tydligare men tillägger att det är mer 

komplicerat än vad somliga tror. M menar att samtidigt som det finns en asylrätt värd att värna 

om finns det en lagstiftning som kommunen måste ta hänsyn till. I fall av ”ekonomisk 

migration" bör kraven framförallt göras striktare. Med flyktingkrisen har kraven också blivit 

viktigare eftersom många flyktingar sökt medborgarskap. SD betonar att medborgarskap inte 

är något som ska tas för givet eftersom det inte är någon rättighet i sig. De betraktar snarare 

medborgarskap som något beundransvärt som immigranter ska få lov att bli, men inte 

villkorslöst. Det ska således inte vara omöjligt för duktiga människor som kommer hit att bli 

medborgare men det innebär samtidigt krav. SD menar även att det i integrationspolitiken bör 

resoneras på samma vis som vid barnuppfostran där belöning ställs mot krav för att åstadkomma 

en värdefull prestation. Nyanlända som bott här under en längre tid och varken skaffat sig 

språkkunskaper eller arbetat ska följaktligen inte omfattas av rättigheterna som kommer med 

medborgarskap. Istället förutsätter SD:s politik att immigranter lär sig svenska och kan försörja 

sig någorlunda innan medborgarskap kommer på fråga. För S är det däremot är viktigt att se till 

nyanländas rättigheter och betrakta medborgarskap som en fantastisk möjlighet. De menar 

därför att krav är mindre relevant för viljan att bli medborgare. Det handlar snarare om 

individens vilja och S tycker att kommunpolitiken länge haft fel utgångspunkt eftersom 

immigranter kan antas vilja bli medborgare. 

 

Även i Sjöbo gavs ingen tydlig bild gällande lagstiftat språkkrav. M utgår emellertid från att 

svenska är den viktigaste aspekten för kommunikation och integration, den mest grundläggande 

aspekten i de flesta yrken. Samtidigt är kravet inte att immigranter ska lära sig perfekt svenska, 

utan snarare grunderna i tal och skrift. M understryker dessutom att språket är ett verktyg som 

både kan betraktas som en möjlighet och skyldighet då det handlar om immigranters 

ansträngning att delta i integrationsprocessen. SD menar att arbete och skattebetalning har 

spelat större roll än språk och att nyanlända ”gör rätt för sig”. De menar också att svenska inte 

har varit lika prioriterat i Sjöbo eftersom det går att göra rätt för sig genom arbete. Samtidigt 

menar SD att politiken numera bör prioritera språkutbildning eftersom arbetsmarknaden är på 

väg att förändras så att vikten av språkkunskaper ökar. Kommunens strategi bör därför vara att 

ge nyanlända en chans i ett samhälle som blir alltmer beroende av språk. S menar att språkkrav 
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bör utgå från att immigranter har initiativet att anpassa sig. Politiker bör därför förutsätta att 

medborgarskapssökare har initiativet att lära sig svenska eftersom språket är en självklar aspekt 

av integration. Om en immigrant trots allt inte vill lära sig språket tycker S att det vore fel att 

kräva det. De kan samtidigt förstå att språkkravet blivit striktare i Sjöbo eftersom det är ett 

tecken på god avsikt att inkludera nyanlända. 

 

När det gällde krav på samhällsinriktad utbildning resonerar M att detta är nödvändigt för 

nyanlända för att de ska känna till sina rättigheter och skyldigheter. Samtidigt tycker M att detta 

inte är lika viktigt som språkutbildning. M och S har här likartad uppfattning, att 

samhällsinriktad utbildning ger förståelse för svenska värdegrunder och hur samhället fungerar. 

Båda partierna menar att detta är en grund för immigranter att ha möjlighet att kräva sin rätt. 

SD:s position är att immigranters avsikt till varför de är i Sverige avgör vilken utbildning de 

behöver.  

 

Krav på arbete verkade dock vara något som M och SD är överens om. Alla som har för avsikt 

att stanna i Sverige ska också antas arbeta här. Samtidigt menar SD att kommunstyret inte tänker 

på vikten av att underlätta arbetsmöjligheterna nära flyktingarnas hemländer för att minska 

antalet som annars söker sig hit och orsakar ekonomiska konsekvenser här. S anser i kontrast 

att arbetsviljan hos immigranter ska tas för given och att varje immigrant ska betraktas som 

potentiell arbetskraft. 

 

Statens centraliserade makt över rätten att utöva seder: Både M och SD menar att den 

rättigheten gäller på fritiden och att exempelvis skolelever inte ska behöva möta ”heltäckta 

personer”. Enligt SD är utgångspunkten i Sjöbo att alla ska ha rätt att klä sig hur de vill men 

det innefattar inte rättigheten att göra det på en arbetsplats eller skola. SD menar vidare att 

kommunpolitiken har betonat vädjan om rättigheter snarare än skyldigheter. De menar att detta 

fått konsekvenser för exempelvis skolmat som numera anpassas efter religiösa och främmande 

seder, vilket egentligen bör anpassas efter svensk tradition eller medicinska behov. Därför 

tycker SD att rätten att utöva seder gått till överdrift. En motstridig uppfattning hos S är att 

kommunpolitiken ska värdera religionsfriheten högre än vad den gör. Alla ska få lov att 

praktisera religiösa vanor och det ska fortsätta vara grundat i lag, vilket S menar inte respekteras 

längre. S tycker inte att kommunpolitiken ska frångå grundlagen på det sättet. 
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Angående användandet av nationella symboler och dess betydelse för integration har M varit 

försiktiga under sin tid som styrande parti och undvikt direktiv för hur immigranter ska anpassa 

sig enligt svenska traditioner. SD är i det sammanhanget tydligt med att det svenska arvet inte 

får glömmas. Argumentet är inte att svenska traditioner är bättre men att det vore dåligt om de 

försvann. SD tycker samtidigt att kommunpolitiken ska acceptera samhällets kulturella 

utveckling trots att det inkluderar främmande kulturer som svenskar kanske inte gillar. Men de 

menar också att denna inkludering inte ska utesluta det svenska. S ser på hur kommunpolitikens 

retorik numera framställer ett förhållande mellan individ och kultur som fundamentalistiskt och 

problematiskt. Deras uppfattning är att varken immigranter eller svenskar är helt formade av 

sin ursprungliga kultur och därför vore det märkligt att anpassa politiken till att bevara svenska 

traditioner. Enligt S är det snarare värdegrund och identitet som ska bevaras och inte traditioner 

i sig. 

 

4.2.2 Synpunkter på situationen idag 

M menar att integrationen brustit på grund av det höga antalet mottagna flyktingar men också 

att storleken alltid kommer att fluktuera. Deras tro är att effekterna kommer leva kvar länge 

men att ett minskat flyktingmottagande bör betraktas som en temporär lösning tills effekterna 

försvunnit. SD anser att Sjöbo ska ta hit färre flyktingar men samtidigt betonar de vikten av att 

flyktingar ska få den hjälp de behöver närmare sina hemländer för att minska antalet som tar 

sig till Sverige. De vill undvika en politik baserad på härkomst och hudfärg och understryker 

att det snarare är invandringens storlek som är relevant då den får ekonomiska konsekvenser. 

Även S har inställningen att immigrationstaket bör anpassas efter rådande tillstånd och inte hur 

framtiden tros se ut. När det gäller omfattningen av immigranter uppfattar M att integrationen 

togs på allvar när flyktingkrisen började. SD:s uppfattning är att mycket fortfarande återstår för 

att åstadkomma en effektiv integration. För närvarande är integrationens största utmaning att 

Sverige fortfarande inte har någon regering, vilket innebär att det är svårt att förutsäga hur 

framtida integrationspolitik kommer se ut. SD menar att för få politiker har tagit signalerna på 

allvar och därför är det bråttom för att förändra integrationspolitiken snabbt på både statlig och 

kommunal nivå. S har å andra sidan försökt styra om diskussionen eftersom de tycker att för 

mycket fokus läggs på nyanlända och för lite på de som redan befinner sig här. Politiken ska 

därför prioritera den befintliga segregationen.  

 

När det gäller konkreta åtgärder menar M att Sjöbo har arbetat med mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn genom att sprida ut dem på olika skolor för att inte isolera alla 
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flyktingar till samma skola. Detta anser M ha underlättat integrationen och goda resultat har 

kommit av att anvisningsflyktingar spridits ut på så många olika flyktingboenden som möjligt 

för att undvika segregation. Språkundervisningen har gått snabbare eftersom kommunen sett 

till att immigranter med samma härkomst inte isoleras i samma områden där de inte möter 

svenska språket i samma utsträckning. SD hävdar att de har haft lätt att påverka M tillsammans 

med övriga styrande partier. S menar också att kommunikationen mellan kommunens partier 

trots ideologiska olikheter har fungerat bra gällande mottagandet av anvisningsflyktingar. Det 

trots allt begränsade antalet immigranter som har kommit hit har integrerats bra men S tycker 

att kommunen skulle må bra av ännu mer mångfald. Enligt både M och S har Sjöbos lyckade 

integrationspolitik gjort att andra kommuner hört av sig och frågat efter riktlinjer när det gäller 

integration och arbetsmarknad. S ser därför positivt på utvecklingen i Sjöbo. M och S upplever 

samtidigt att SD i Sjöbo inte uttrycker sig så anmärkningsvärt i integrationsfrågan jämfört med 

SD:s partiprogram. Partiernas kritik mot SD är snarare att SD låter viktiga integrationsförslag 

”falla mellan stolarna” när kommunens integration egentligen skulle kunna förbättrats. Man 

menar att detta märks i offentliga debatter och att det pågår en intern integrationspolitisk 

konflikt inom SD. SD upplever, å andra sidan, att andra partier i Sjöbo driver en 

integrationspolitik där det märks att det råder intern oenighet. SD ser negativt på detta eftersom 

det orsakar utdragna processer i integrationspolitikens utveckling. 

 

Avslutningsvis fick M som styrande parti i Sjöbo bedöma de tre frågorna (med en skala mellan 

0 och 10) som också ställdes till S i Åstorp (om kommunen bör vara mer accepterande gentemot 

främmande kulturer; om det är rätt att politiker centralt ska bestämma över frågor som berör 

nyanlända immigranters vardagliga tillvaro, t.ex. bära slöja och resa minareter, samt om 

nyanlända immigranter ska ha rätt att fullt ut utöva sina respektive religioner i det svenska 

samhället? Här svarade de 31 immigranterna 6.97, 3.58, 7.83 medan M svarade 5, 8, 4, vilket 

visar skillnader som tyder på mer restriktiv hållning jämfört med immigranternas anspråk.  

 

4.3 Summering: politiska målsättningar i Åstorp och Sjöbo 

 

Nedan följer en återgivning av hur kommunernas kravbilder skiljer sig åt. Det ska noteras att 

denna återgivning utgår från de styrande partiernas uppfattning (S i Åstorp, M i Sjöbo).  
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Tabell 1. Jämförelse mellan de styrande partiernas målsättningar och krav för integration i 

Åstorp och Sjöbo 

 

Politikers 
uppfattning 

Åstorp Sjöbo 

Medborgarskap Målsättningarna har varit låga tills nu 
eftersom medborgarskapet varit 
relativt oviktigt i Sverige men 
kommer att öka. 

Målsättningarna att integrera genom 
medborgarskap är endast medelhöga 
p.g.a. svårigheter med ökat antal 
ansökningar. Medborgarskapets 
rättigheter ska inte tas för givna. 

Språklagar Målsättningarna är höga eftersom 
språket underlättar många 
integrationsaspekter men inga 
”lagar” bör eftersträvas. 

Målsättningarna är medelhöga 
eftersom endast grundläggande 
kunskaper krävs. Inga ”lagar” bör 
eftersträvas. 

Utbildning Målsättningarna är medelhöga 
eftersom utbildning underlättar 
immigranters förståelse för krav och 
rättigheter men inte lika viktigt som 
språket. 

Målsättningarna är medelhöga 
eftersom utbildning underlättar 
immigranters förståelse för krav och 
rättigheter men inte lika viktigt som 
språket. 

Krav på arbete Positiv attityd till sysselsättningens 
effekter. (Kravbilden otydlig, 
eventuellt p.g.a. oklarhet i intervjun) 

Målsättningarna är höga eftersom 
nyanlända förväntas arbeta i samband 
med ankomst i Sverige. 

Centraliserad 
makt 

Målsättning att centralisera beslut är 
lågt eftersom religionsfrihet bör 
upprätthållas. Arbetsgivare ska ha 
makt att styra arbetsmiljö (t.ex. 
kläder). 

Målsättningarna är medelhöga: fritid 
betraktas som utanför politikers 
angelägenheter. Höga krav bör 
däremot råda i tjänst beroende på 
arbetsplatsens villkor. 

Nationella 
symboler 

Målsättningar att immigranter ska 
tillämpa svenska symboler är låga 
eftersom sådant är betydelselöst för 
integrationen. 

Målsättningar är medelhöga eftersom 
direktiv i anpassning undvikits, men 
att symboler ändå har betydelse. 

Situationen i 
kommunerna 

Kommunledningen verkar medveten 
om utmaningarna och hur de bör 
lösas. Samtidigt är rivaliteten mellan 
S och SD (oppositionen) tydlig då 
partierna hänför en del av problemen 
till varandras politik. 

Integrationen har vissa problematiska 
sidor men sägs i helhet fungera bra. 
Partierna förefaller samarbeta och har 
begränsade motsättningar i synen på 
integration. 

 

I några avseenden är kravbilden likartad mellan kommunerna. På senare tid har S i Åstorp 

anpassat synen på betydelsen av medborgarskap som idag motsvarar M i Sjöbo, d.v.s. att det 

har betydelse. Målsättningarna för språklagar och den höga betydelsen språket har förefaller 

också överensstämma. Detsamma gäller synen på övrig utbildning som dock inte är lika viktigt 

som språk. Betydelsen av krav på arbete är tydlig i Sjöbo medan Åstorp visar medvetenhet om 

dess betydelse, men lägger mer vikt vid att beskriva svårigheter på arbetsmarknaden. Det finns 

en skillnad i synen på behovet av centraliserad makt. Här är M:s syn i Sjöbo att politiker har en 

viss roll medan S i Åstorp uttrycker att politikers inflytande ska vara lågt för att säkra 

religionsfrihet etc. Det finns också en skillnad avseende användandet av nationella symboler, 
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där M menar att dessa har en viss betydelse, dock har man undvikit att ge direktiv, medan S 

inte tillämpar detta då de menar att dessa inte har stor betydelse för integrationen. Den 

sammantagna bilden av situation i kommunerna verkar relativt likartade då det gäller 

omfattningen av utmaningarna för integration. Båda styrande partierna verkar förhållandevis 

nöjda med de prestationer man genomfört. Oppositionen (SD) är mer kritiskt Åstorp än Sjöbo. 

När det slutligen gäller resultaten från de frågor om skillnader mellan politikernas och 

immigranternas uppfattning om tre typer av anspråk, indikerar svaren att S i Åstorp har en mer 

gemensam och mindre restriktiv syn på dessa anspråk jämfört med M i Sjöbo.  

 

4.4 Resultat av enkätundersökning  

 

I diskussionen nedan redogörs för skillnader mellan kommunerna utifrån den beskrivande 

statistiken som är en summering av materialet. Mer detaljerad information finns i figurerna 4–

13 i Bilaga 1). Nedan redogörs för de huvudsakliga intrycken med fokus på jämförelse mellan 

Åstorp och Sjöbo. Som bakgrund kan dock sägas att när det gäller immigranternas ursprung 

utgör Syrien 53,9 % av de 76 respondenterna. Det näst största landet är Afghanistan med 14,4 

%. Länder från Europa svarar för 15,7 %. Resten är fördelade på länder i övriga Mellanöstern 

(5,2 %), övriga Asien (6,5 %), Afrika (2,6 %) och Sydamerika (1,3 %). Det råder därmed en 

hög koncentration till några länder och regioner.  

 

Materialet bygger på 45 respondenter i Åstorp och 31 i Sjöbo. Den generella bilden visar att 

medelåldern är 36,9 år. 10,5 % är under 25 år medan samma siffra gäller för andelen över 50 

år. De flesta, 28,9 %, är 31–40 år. Andelen kvinnor är 57,7 % och andelen män är 42,3 %. Den 

tid som immigranterna varit i Sverige är i genomsnitt 2,64 år varav 17,1 % har anlänt under 

2018 medan 10,5 % har varit i Sverige i minst fem år.   

 

Det som utmärker Åstorp i jämförelse med Sjöbo är att immigranterna är något äldre och 

religionens betydelse är högre. Kraven på anpassning upplevs något högre samtidigt som det 

kulturella mottagandet upplevs något bättre. Därutöver upplevs den lokala autonomin vara 

högre och likaså språkutbildningen och inkluderingen i samhället. Åstorp visar också något 

högre värden för religionens betydelse samt respekt för religiösa rättigheter och dess utövande. 

Sjöbo, å andra sidan, utmärker sig med något lägre medelålder hos immigranterna som också 

har varit i Sverige något längre. Sjöbo visar också högre inkludering i form av arbete och socialt 

genom svenska vänner.  
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Tabell 2. Beskrivande statistik av enkätundersökningen2 
 Värden Åstorp Sjöbo 

Antal respondenter Antal 45 31 

Medelålder (år) År 37,9 34,4 

Andel män/kvinnor 0/1 (andel) 42% / 58% 43% / 57% 

Tid i Sverige År 2,60 2,80 

Religionens betydelse 0–10 8,30 7,90 

Krav på anpassning 0–10 6,80 5,70 

Kulturellt mottagande (respekt och välkomnande) 0–10 8,44 7,40 

Lokal autonomi (inflytande och autonomi) 0–10 6,71 6,43 

Inkludering arbete (jobb i Sverige) 0–3 0,47 0,73 

Inkludering utbildning (utbildning) 0–3 1,30 1,30 

Utbildning (språk) 0–10 4,10 3,70 

Inkludering socialt (vänner) 0–3 0,70 1,29 

Inkludering samhälle 0–3 7,10 6,60 

Respekt för religiösa rättigheter 0–10 8,70 8,30 

Utövning av religion 0–10 8,50 7,80 

 

Korrelationsmatrisen i Tabell 3 visar de variabler som används i regressionsanalysen där 

nummer 1–7 ingår som oberoende variabler medan de beroende är nummer 8–15. 

Regressionsanalysen består därmed av åtta beroende variabler som har härletts ur Kymlickas 

modell (2002). Dessa utgör (se Design och Metod i avsnitt 3.2) kulturellt mottagande, vädjan 

om autonomi, inkludering i aspekterna arbete, utbildning, socialt och samhälle, samt religiösa 

rättigheter i termer av respekt och utövning. De oberoende variablerna omfattar vilken av de 

två kommunerna som avses (Åstorp/Sjöbo), ursprung inom eller utanför Europa, ålder hos 

immigranterna, kön (man/kvinna), tid i Sverige, immigrantens syn på religionens betydelse 

samt upplevda krav på anpassning.  

 

                                                             
2 ”Kulturellt mottagande” är en sammanslagen faktor bestående av ”respekt för mångkultur” samt ”kulturellt 
mottagande”. Dessa har slagits samman till ett gemensamt medelvärde i Tabell 2 eftersom de har använts som en 
gemensam faktor i den kommande regressionsanalysen. Detsamma gäller ”lokal autonomi” som utgörs av frågorna 
om immigranters ”inflytande över beslut” – se fråga 9 och ”autonomi” – se fråga 10 där omvänd kodning har 
gjorts). Inkludering för ”Utbildning” och ”Språk” kommer också utgöra en gemensam faktor i regressionen, men 
redovisas separat i Tabellen eftersom de mäts med två olika skalor (0–3 och 0–10).   
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Tabell 3. Korrelationsmatris 

 Medel Std 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 
1. Kommun 0,41 0,49 1              

2. Ursprung 0,84 0,37 -,155 1             

3. Ålder 36,90 10,0 -,122 ,056 1            

4. Kön 0,58 0,50 -,010 -,005 -,271* 1           

5. Tid i Sve. 2,64 2,80 ,039 ,152 ,094 ,030 1          

6. Religion 
betydelse 

8,18 3,30 -,057 ,530*** -,017 ,284* ,252* 1         

7. Krav på 
anpassning 

6,35 3,57 -,154 ,086 ,049 -,093 -,013 -,042 1        

8. Kulturellt 
mottagande 

0,00 1,00 -,213† -,171 ,015 ,214† -,045 ,050 ,099 1       

9. Lokal 
autonomi 

0,00 1,00 -,074 ,562*** -,060 ,210† ,041 ,422*** -,187 -,053 1      

10. Inklud. 
arbete 

0,58 0,83 ,153 -,313** -,005 -,235† ,177 -,027 -,145 -,082 -,223† 1     

11. Inklud. 
utbildning 

0,01 1,00 -,073 ,200† ,176 -,037 ,298* ,185 ,317** ,009 ,177 ,069 1    

12. Inklud. 
socialt 

0,95 0,81 ,364*** -,303** ,065 -,129 ,277* -,098 -,026 ,227* -,214† ,061 ,067 1   

13. Inklud. 
samhälle 

0,00 1,00 -,067 ,090 -,033 ,071 -,057 ,164 ,043 ,330** ,053 -,231† ,057 ,043 1  

14. Religion 
respekt 

8,49 2,30 -,085 ,163 -,024 ,221† ,014 ,282* ,080 ,382*** ,158 -,344** ,238† ,146 ,531*** 1 

15. Religion 
utövning 

8,21 2,73 -,120 ,251* -,145 ,324** -,085 ,354** -,044 ,050 ,380** -,228† ,023 -,143 ,307** ,465*** 

Signifikansnivå † = p< 0.10; * = p< 0.05; ** = p< 0.01, *** p< 0.001 (dubbelsidig). Variablerna 8, 9, 11 och 13 är faktorer (Principal Components) av mer än en variabel (se 
uppsatsens metodavsnitt) som skapats genom roterad faktoranalys – Varimax, som skapar ett medelvärde för variablerna =0 och standardavvikelse =1. 
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Tabell 4. Regressionsanalys 

 

 

 

 

 

 Beroende variabler (Anspråk om rättigheter) 
Oberoende 
variabler 

Kulturellt 
mottagande 

Vädjan om 
lokal autonomi 

Inkludering: 
arbete 

Inkludering: 
utbildning 

Inkludering: 
socialt 

Inkludering: 
samhälle 

Religiösa 
rättigheter: 

respekt 

Religiösa 
rättigheter: 

utövning 
Kommun (Å/S) -,222† 

(,247) 
-,018 
(,219) 

,059 
(,191) 

-,002 
(,239) 

,315** 
(,182) 

-,049 
(,267) 

-,053 
(,589) 

-,091 
(,654) 

Ursprung 
(EU/Övr) 

-,291* 
(,393) 

,539*** 
(,348) 

-,463*** 
(,304) 

,074 
(,381) 

-,344* 
(,290) 

-,002 
(,425) 

,031 
(,937) 

,140 
(1,041) 

Ålder ,058 
(,012) 

-,030 
(,011) 

-,075 
(,010) 

,132 
(,012) 

,057 
(,009) 

-,023 
(,013) 

,009 
(,030) 

-,078 
(,033) 

Kön (M/K) ,195 
(,263) 

,158 
(,233) 

-,349** 
(,204) 

-,008 
(,255) 

-,136 
(,194) 

,020 
(,284) 

,172 
(,627) 

,235† 

(,696) 
Tid i Sverige (År) -,041 

(,044) 
-,069 
(,039) 

,194† 

(,034) 
,253* 

(,043) 
,300** 

(,032) 
-,099 
(,047) 

,044 
(,105) 

-,165 
(,116) 

Religions 
betydelse 

,152 
(,046) 

,098 
(,041) 

,266† 

(,036) 
,100 

(,045) 
,068 

(,034) 
,183 

(,050) 
,207 

(,110) 
,247† 

(,122) 
Krav på 
anpassning 

,110 
(,034) 

-,216* 
(,030) 

-,112 
(,026) 

,311** 
(,033) 

,044 
(,025) 

,045 
(,037) 

,094 
(,081) 

-,036 
(,089) 

 
F-värde 

 
1,606 

 
5,554*** 

 
3,272** 

 
2,532* 

 
3,888** 

 
0,377 

 
0,780 

 
2,571* 

R2 (adj) 0,060 0,343 0,194 0,140 0,234 -0,071 -0,024 0,145 
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Resultaten visar att kommuntillhörighet spelar roll men endast i två avseenden. Immigranterna 

upplever att det kulturella mottagandet är något bättre i Åstorp då β-värdet är -0.222 med 

tendens till signifikans (p <0.1). Det andra förhållandet är motsatt, d.v.s. att Sjöbo förknippas 

med högre social inkludering då immigranterna upplever starkare vänskap med svenskar 

(β=0.315, p <0.01). 

 

Ursprung är betydelsefullt i flera avseenden. Utomeuropéer upplever att deras kultur tas emot 

något sämre än inomeuropeiska immigranter genom en negativ relation (β=-0.291, p <0.05). 

En stark effekt finns också hos de utomeuropeiska när det gäller vädjan om lokal autonomi, 

d.v.s. de önskar högre självständighet och inflytande över politiska beslut och rättigheter i den 

egna vardagen (β=0.539, p <0.001). När det gäller inkludering hos utomeuropéer finns en stark 

negativ associering till arbete (β=-0.463, p <0.001) jämfört med inomeuropeiska immigranter. 

Medan ingen effekt kan observeras mellan ursprung och tillfredsställd inkludering avseende 

utbildning och samhälle, finns ett signifikant negativt förhållande till social inkludering (β=-

0.344, p <0,05). Det innebär att utomeuropéer har haft lägre förmåga att bygga 

vänskapsrelationer med svenskar. Resultaten visar däremot inget samband mellan 

utomeuropeiska immigranter och upplevelsen att få utöva religiösa rättigheter. 

 

Immigranternas ålder har ingen signifikant relation till någon av de beroende variablerna vilket 

innebär att tillfredsställelsen i anspråken inte är relaterade till detta. Däremot spelar kön roll då 

kvinnor upplever sämre möjligheter till inkludering genom arbete (β=-0.349, p <0.01). Kvinnor 

upplever också starkare behov för nyanländas rätt till religiös utövning (β=0.235, p <0.1).  

 

Den tid som immigranter har befunnit sig i Sverige är positivt relaterat till flera faktorer, alla 

inom området tillfredsställd inkludering. Det första gäller arbete (β=0.194, p <0.1), det andra 

är utbildning (β=0.253, p <0.05), och det tredje är vänskap med svenskar (β=0.300, p <0.01). 

Det finns däremot inga signifikanta relationer till uppfattningen om kulturellt mottagande, lokal 

autonomi samt inkludering i samhälle och religiösa rättigheter. 

 

Immigranternas uppfattning om Religionens betydelse är svagt positivt associerat till 

inkludering genom arbete (β=0.266, p <0.1). Den är även svagt positivt förknippad med 
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inställning till rätten till religiös utövning (β=0.247, p <0.1). Religionens betydelse verkar inte 

ha avgörande betydelse i övriga avseenden. 

 

Den sista faktorn, kraven på anpassning till det svenska samhället, visar en negativ relation till 

önskan om lokal autonomi (β=-0.216, p <0.05). Detta indikerar att immigranterna tenderar 

önska lägre grad av inflytande över politiska beslut och i den vardagliga tillvaron om de 

samtidigt upplever höga krav till anpassning i det svenska samhället. Resultaten visar också en 

positiv relation mellan krav på anpassning i samhället och graden av utbildning (β=0.311, p 

<0.01). Detta är ett intressant förhållande där det går att spekulera i om tydliga och väl 

kommunicerade krav är positivt för utbildningsaktivitet. Det finns däremot inga signifikanta 

relationer mellan upplevda krav på anpassning och övriga aspekter.3 

 

När det gäller den sammantagna bilden av vilka typer av anspråk som finns hos immigranterna 

(de beroende variablerna) visar regressionen att tillfredställelsen avseende kulturellt 

mottagande endast förknippas med kommuntillhörighet genom positiv relation till Åstorp och 

negativt i relation till utomeuropeiskt ursprung. Behov av lokal autonomi, d.v.s. önskan om 

inflytande och självständighet är positivt relaterat till utomeuropeiskt ursprung och negativt till 

krav på anpassning.  

 

Inkludering i arbete är negativt relaterat till utomeuropeiskt ursprung och till kvinnor, medan 

det är svagt positivt relaterat till tid i Sverige och religionens betydelse. Det indikerar att 

kvinnliga immigranter vars ursprung är avlägset har svårare att inkluderas genom arbete, 

samtidigt som tiden i Sverige inverkar positivt. Inkludering genom utbildning är positivt också 

relaterat till immigranternas tid i Sverige samt om man upplever höga krav på anpassning. 

Social inkludering genom vänner är positivt relaterat till kommunal tillhörighet i Sjöbo men 

negativt genom utomeuropeiskt ursprung, medan tid i Sverige är positivt relaterat. Inkludering 

i samhället är orelaterat till alla variabler i undersökningen. En tendens till positivt samband 

finns dock genom religionens betydelse, men detta är inte signifikant.  

 

Faktorn religiösa rättigheter genom respekt från andra är också orelaterat till de undersökta 

faktorerna. En icke signifikant positiv tendens finns dock till faktorn religionens betydelse. När 

                                                             
3 En regressionsanalys gjordes också utan att inkludera Krav på anpassning, eftersom denna faktor kan anses utgöra 
både oberoende och beroende variabel, vilket kan påverka resultaten. Resultaten av den andra regressionen visade 
emellertid inga förändringar på koefficienternas riktning och signifikans. 
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det slutligen gäller rätten till religiös utövning finns en positiv relation till kvinnors uppfattning 

samt religionens betydelse. En intressant tendens som inte är signifikant är också att tid i 

Sverige har en negativ relation till önskan om religiös utövning. 

 

5. Analys 
 

Analysen av uppsatsens frågeställning, d.v.s. vilka förutsättningarna för integration är hos 

immigranter med olika egenskaper och vilken roll kommuntillhörighet spelar för dessa 

förutsättningar, analyseras nedan. 

 

När det gäller kommuntillhörighet och skillnader i politik, visar den kvalitativa analysen att det 

råder vissa olikheter hos de styrande partiernas uppfattningar om kraven och målsättningarna 

för integration. Mest framträdande är kanske att styret i Sjöbo i högre utsträckning betonar 

betydelsen av politikers centrala beslut samt behovet av svenska nationella symboler för 

integration. Åstorp, å andra sidan, tonar ner den centrala maktens och nationella symbolers 

värde för integration. Behovet av medborgarskap har inte heller varit en betydande fråga i 

Åstorp förrän på senare tid, medan styret i Sjöbo lägger vissa restriktioner på detta genom synen 

att det inte är en rättighet som ska tas för given. Den sammantagna bilden från intervjuerna är 

att målsättningarna för integration är något högre i Sjöbo (se Tabell 1), medan den kvantitativa 

undersökningen visar att immigranterna något paradoxalt upplever att kraven på anpassning är 

något högre i Åstorp än i Sjöbo (värdena är 6.80 jämfört med 5.70 (se Tabell 2)). Det kan tyda 

på att målsättningarna som finns hos politikerna inte nödvändigtvis motsvaras av direkta 

direktiv och kravställande. Samtidigt visar resultaten att det styrande partiet (M) i Sjöbo 

tenderar att ha en mer restriktiv uppfattning jämfört med Åstorp om immigranternas anspråk i 

några avseenden (kulturell acceptans i kommunen, politikers centrala beslutsfattande, och rätt 

till religionsutövning). Jämförelsen med immigranternas uppfattning visar att Åstorps mindre 

restriktiva syn är mer gemensam med immigranternas uppfattning. En restriktiv hållning 

behöver inte vara rätt eller fel, men i den utsträckning skillnaderna är stora kan man förvänta 

sig att det uppstår motsättningar som försvårar integrationen. Detta bekräftas i viss utsträckning 

vid jämförelsen mellan kommunerna i den statistiska analysen som visar att 

kommuntillhörighet i Sjöbo förknippas med något lägre grad av tillfredsställda anspråk för 

kulturellt mottagande. Denna diskussion är spekulativ och bör studeras närmare och det ska 

sägas att båda kommunerna visar höga värden på frågorna om kulturellt mottagande (8.44 och 
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7.40). Resultatet ska därmed tolkas som att det finns en viss skillnad mellan kommunerna 

snarare än att tillfredställelsen är hög respektive låg. 

 

Den andra skillnaden som observerades mellan kommunerna var att Sjöbos immigranter har 

uppnått högre social inkludering. Det kan bara spekuleras vad detta beror på men en möjlig 

förklaring kan ha att göra med att Åstorp har en större grupp av nyanlända (syrier) som varit i 

Sverige kortare tid, vilket kan påverka den lägre graden av social inkludering. Orsaken behöver 

således inte bero på att socialiseringen är sämre i Åstorp. Ett sätt att studera detta närmare kan 

vara att exkludera de nyanlända med kortast tid i Sverige ur analysen och göra en ny statistisk 

test. Denna har emellertid inte gjorts eftersom det skulle betyda ett bortfall på cirka 30 individer 

(observationer) och resultera i ett för litet antal observationer (cirka 46) för analys. 

 

Resultaten bekräftar att det förs olika integrationspolitik på kommunal nivå och att det råder 

vissa skillnader i förutsättningarna (Kymlicka 2002), dock endast i ett par avseenden, d.v.s. i 

kulturellt mottagande och social inkludering. Större skillnader kanske kunde ha observerats 

med ett urval av fler kommuner, vilket gett mer material för jämförelse. Trots kommunernas 

likartade storlek har Åstorp haft högre grad av immigranter vilket kan ses som större utmaningar 

men också att Åstorp kan ha utvecklat större erfarenhet och lösningar för att hantera detta. 

Åstorp betonar, mer än Sjöbo, att det finns ekonomiska problem vilket kan påverka 

förutsättningarna (Roth 1999). Bech et al. (2017) menar att den nationella integrationspolitiken 

i Sverige visar hög tolerans för mångkultur och att politiken de senaste åren bestått av att 

kontrollera invandringens storlek i finansiella syften, snarare än kulturella (ibid.:20). I Sjöbo 

kan vi se en tendens till uppfattning om en mer kontrollerande och restriktiv målsättning för 

immigranters kulturella ursprung, autonomi och religiösa utövande jämfört med Åstorp, vilket 

indikerar en bredare syn än att bara kontrollera mångkulturen för finansiella syften.    

 

När det gäller vilka förutsättningar för integration hos immigranter med olika egenskaper visar 

den statistiska analysen att, vid sidan av kommuntillhörighet, finns flera viktiga aspekter där 

som förknippas med mer eller mindre bra förutsättningar för integration. Den kanske tydligaste 

faktorn är att utomeuropéer upplever problem i flera avseenden: det kulturella mottagandet, 

tillsammans med önskan om högre självständighet och inflytande samt behov inkludering 

genom arbete och sociala relationer med svenskar. Detta bekräftar Kymlicka (2002) som pekar 

på att förutsättningarna är svårare för folk med främmande bakgrund. Detta är en politisk 

angelägenhet där olika åtgärder krävs för de olika aspekterna.  
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När det gäller betydelsen av kön är en faktor framträdande: behovet av inkludering genom 

arbete är starkare hos kvinnor jämfört med män. Det innebär att kvinnor bör särskilt 

uppmärksammas i det integrationspolitiska arbetet i detta avseende. En andra faktor är också 

att kvinnor värnar mer om rätten att till religiös utövning.  

 

Den tid som immigranter har befunnit sig i Sverige är främst relaterat till frågan om 

tillfredsställd inkludering och förknippas med arbete, utbildning och vänskap med svenskar. 

Detta är en indikation på att integrationen sker över tid, men också att andra problem kan kvarstå 

trots längre vistelse i landet. Det är inte klargjort vad orsakerna kan vara till denna integration, 

men den är uppenbarligen förknippad med tid. Detta är eventuellt aspekter att förvänta sig vilket 

innebär att enskilda individer som inte uppnått dessa typer av inkludering efter en viss tid bör 

uppmärksammas.  

 

Immigranter för vilka religion är betydelsefullt är i viss utsträckning mer inkluderade genom 

arbete. Vad detta beror på är svårt att säga men är den är även svagt positivt förknippad 

medbehovet av religiös utövning. Möjligen kan detta sammanhang utgöra underlättande miljö 

för möjligheterna till arbete, men frågan bör analyseras djupare.  

 

Den explicita frågan om upplevda krav på anpassning till det svenska samhället är associerad 

med lägre önskan om inflytande och självbestämmande. Detta kan ha att göra immigranternas 

ursprung då många är ovana vid egalitära samhällen där medborgare söker inflytande över 

politiska beslut och i vardagen. I sådana kulturer förväntar sig människor mer av styrning i 

hierarkier som är mer auktoritära (Hofstede 1980). I det integrationspolitiska perspektivet bör 

politiker överväga om man ska sträva efter att immigranter ska utöva inflytande och 

självbestämmande, vilket annars kan reducera graden av mångkultur (Kymlicka 2002). Om för 

högt ställda krav förknippas med lägre sådan vilja kan politiker överväga var balansen bör ligga. 

Kraven på anpassning är emellertid positivt relaterade utbildning, vilket ändå får sägas stärka 

förutsättningarna för integration.  
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6. Slutsats 
 

Den här uppsatsen har undersökt integrationspolitiska utmaningar på kommunal nivå, med 

fokus på Åstorp och Sjöbo i Skåne. Huvudfrågan har varit att identifiera de egenskaper hos 

immigranter som relateras till förutsättningar för integration samt att jämföra 

integrationspolitiken i kommunerna och deras olika förutsättningar.  

 

Resultaten har visat att det råder vissa skillnader mellan kommunernas integrationsutmaningar, 

då kommuntillhörighet spelar roll för det kulturella mottagandet och social inkludering med 

svenskar. Resultaten visar också att immigranters egenskaper spelar roll för förutsättningar för 

integration. Faktorer som härkomst, kön, tid i Sverige, religiös betydelse, samt upplevda krav 

på anpassning förknippas på olika sätt med immigranternas tillfredsställda anspråk. Det innebär 

att integrationspolitiska åtgärder bör utgå från de olika specifika egenskaperna och inriktas 

effektivt och därigenom stärka integrationsprocessen. Det är tydligt att utomeuropéer utgör en 

grupp som behöver särskilt stöd och är resurskrävande. Men detta handlar antagligen inte bara 

om finansiella frågor och arbete utan också om kulturell acceptans och integration. Kvinnors 

situation bör också uppmärksammas då de i denna studie har svårare på arbetsmarknaden.  

 

Uppsatsen identifierar därmed olika behov på kommunal nivå där förutsättningarna skiljer sig 

åt. Med tanke på den stora volym av immigranter som anlänt till Sverige är det viktigt att inte 

endast ta hänsyn till finansiella förutsättningar och arbetsmöjligheter för integration utan också 

kulturella angelägenheter (Bech et al. 2017; Lundh 2006; Roth 1999). Det här innebär också att  

de integrationspolitiska åtgärderna bör skilja sig åt beroende på lokala skillnader i kultur och 

behov (SKL 2018).  

 

Det ska betonas att de två kommunerna i studien liksom andra kommuner kan ha olika resurser 

till förfogande för att bedriva integrerande aktiviteter, vilket innebär att problemen med 

integration inte enbart beror på politikernas målsättningar eller immigranterna anspråk, utan 

även på kommunernas förmåga att genomföra viktiga åtgärder. Det är viktig att betona att 

undersökningen innehåller subjektiva åsikter dels hos politiker men också hos immigranter som 

delgett sina respektive uppfattningar. Studien bygger därmed inte på objektiva sanningar utan 

ska ses som en undersökning av de attityder som råder och ge en indikation av tillståndet i 

kommunernas integration. En avslutande kommentar är att många immigranter har i 
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tilläggsinformation till enkäterna givit uppfattningen att de är nöjda med hur de behandlas och 

har tagits emot i båda kommunerna. Några av deras egna problem som inte har behandlats 

närmare i undersökningen är att de har svårt att få tag i bostäder och att kostnader för elektricitet 

och hyra är dyrt. 

  

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Några frågor för fortsatt forskning framstår som särskilt intressanta. Det första är att genomföra 

vidare studier om vad integrationspolitik har för betydelse för förutsättningarna att integrera 

immigranter. Kopplingen eller det direkta sambandet mellan politiska åtgärder och förbättringar 

i integration kan göras mer konkret och ingående. Ett förslag är att ta hänsyn till förändringar 

över tid genom att följa enskilda kommuners utveckling och att fokusera på effekterna av en 

eller flera integrationspolitiska reformer. Detta skulle utgöra en ”processpårning” (Esaiasson et 

al. 2012) som kan skapa bättre grund för att uttala sig om kausala samband.  

 

En andra fråga är om tiden för integration kan effektiviseras över ett större antal immigranter, 

d.v.s. om olika integrationspolitiska åtgärder skapar bättre förutsättning på sådant sätt att 

effektiviteten höjs med resultatet att fler immigranter kan anses integrerade på kortare tid. Detta 

kan vara betydelsefullt för besparande av resurser och utanförskap. 

 

Slutligen kan fortsatt forskning inriktas mot hur kommuner kan förbereda sig för oregelbundna 

inflöden av immigranter och hur dessa bäst fördelas mellan olika kommuner. Detta skulle vara 

positivt för att mildra den intensiva problematik som uppstår då många immigranter anländer 

under kort tid.  
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Bilaga 1: Enkät om integration av nyanlända immigranter 

Instruktioner: Hej, och tack för att just Du besvarar denna enkät! Frågorna nedan ingår i en 

universitetsstudie om upplevd integration i Sverige och Din uppfattning utgör grunden för studiens resultat. 

De flesta frågor besvaras med en skala där Du markerar alternativet som stämmer mest i respektive fråga. 

Vissa frågor har alternativ mellan 0 och 10, andra mellan 0 och 3. Det finns utrymme i slutet av enkäten för 

kommentarer där Du erbjuds utveckla tankar kring enkäten eller vissa frågor. Du förblir anonym och enkäten 

är frivillig. 

 

1. Vilket land kommer Du ifrån? ___________________________________________________________ 

 

2. Hur gammal är Du? ___________________________________________________________________ 

 

3. Vilket genus tillhör Du?  Man  Kvinna  Annat   Vill ej uppge 

 

4. Vilket år lämnade Du ditt land? _________________________________________________________ 

 

5. Vilket år kom Du till Sverige? ___________________________________________________________ 

 

6. Är din kommun en plats där Ditt utländska ursprung respekteras? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inte alls         Ja, absolut 

 

7. Hur välkomnas Din kultur här i din kommun? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Mycket dåligt         Mycket väl 

 

8. Bör din kommun vara mer accepterande gentemot främmande kulturer?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

9. Bör nyanlända till Din kommun ges mer inflytande över beslut? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inflytandet         Ja, mycket  

är tillräckligt         mer inflytande 

 

10. Är det rätt att politiker centralt ska bestämma över frågor som berör migranters vardagliga tillvaro, 

exempelvis som att bära slöja, bygga minareter, etc.? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

11. I vilken utsträckning har Du haft jobb i Sverige? (markera ett av alternativen) 

 0 1 2 3 

Inte alls Jag saknar jobb men Jag har nyligen Jag har jobb sedan  

 varit på intervju fått ett jobb mer än ett år 

 

12. Hur ser Dina möjligheter att ha jobb i framtiden ut? (markera ett av alternativen) 

 0 1 2 3 

Dåliga Svåra men möjliga Gradvis bättre  Helt säkrade  

    

13. I vilken utsträckning har Du fått utbildning i Sverige? (markera ett av alternativen) 

 0 1 2 3 

Inte alls Jag har nyss påbörjat Jag har nyligen Jag har genomfört  

 en utbildning genomfört en flera olika 

  utbildning utbildningar 

 

14. I vilken utsträckning har Du svenska vänner och bekanta? (markera ett av alternativen) 

 0 1 2 3 

Inte alls Jag har endast några Jag har flera  Jag har många 

 kontakter vänner och vänner och 

  bekanta bekanta 

 

15. Hur mycket av det svenska språket kan Du?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag kan    Jag talar och   

inget alls    skriver flytande 

 

16. Upplever Du att det är enkelt att bli en del av det svenska samhället? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inte alls         Ja, mycket enkelt 

 

17. Känner Du dig trygg i Sverige? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

18. Bör politiken gå ut på att alla nyanlända migranter ska integreras i samhället? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

19. Är religion viktigt för Dig och Din härkomst? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inte alls         Ja, mycket 

 

20. Respekteras Din eller andra nyanländas religiösa tro? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inte alls         Ja, mycket 

 

21. Finns det anledning att vara orolig över religiösa ”krockar” som sker med invandringen? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

22. Ska nyanlända migranter ha rätt att fullt ut utöva sina respektive religioner i det svenska samhället?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

23. Vore det bättre med mindre invandring till Din kommun? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nej, inte alls         Ja, absolut 

 

24. Hur upplever Du kraven på att anpassa sig i det svenska samhället? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Kraven är  Kraven är 

mycket låga mycket höga 

  

 

25. Här kan Du ge dina egna synpunkter på hur Din kommun integrerar nya invandrare. Försök att besvara 

denna fråga på svenska först men om det är för svårt får du svara på Ditt modersmål eller engelska. Om du 

skriver på ditt modersmål underlättar det om Du också i slutet av svaret anger vilket språk det är. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

STUDIE AV MIGRATION OCH INTEGRATION 

Kommun: 

Datum: 

Respondent: 

 

A. ÖPPNA FRÅGOR OM POLITISK SYNSÄTT 

 

1. Det talas i integrationspolitiken ofta om relationen mellan rättigheter och skyldigheter för 

nyanlända i Sverige. Finns det en risk att det ena eller det andra glömts bort på sistone? 

1a) Det finns delade meningar gällande medborgarskap, vilket den lokala befolkningen 

får vid födseln men något som nyanlända begärs bemöda sig för. Hur strikt bör kravet på 

medborgarskap vara och har detta krav utvecklats i rätt riktning på sistone? 

1b) Lika relevant är kravet att nyanlända lär sig svenska. Hur viktig är språkaspekten 

och hur motiverar ert parti ett sådant krav? Finns det någon skillnad i utvecklingen av 

språkkravets betydelse? 

1c) Går det att motivera krav på utbildning för nyanlända som viktig komponent i 

integrationen? Finns det belägg för att utbildningens vikt har vuxit på sistone? 

1d) Är skyldigheten också en självklar prioritering att nyanlända i framtiden arbetar i 

Sverige för att fullborda integreringen av dem? Hur prioriterad har sysselsättningen varit förut 

jämfört med nu? 

 

2. För migranter i minoritet kan det vara eftersträvansvärt att ha självbestämmande och 

inflytande över frågor som berör deras vardagliga tillvaro (t.ex. bära slöja, religiösa uttryck, 

bygga minareter eller ha andra kommunalpolitiska intressen). Är det rätt att ge möjlighet till 

detta eller finns det angelägenheter som ert parti vill ha sista ordet i? 

 

3. Somliga menar att kultur är värdefullt och att symboler som svenska fanan och kristna attribut 

ska respekteras. Vilket värde har detta i ert partis integrationspolitik och är det möjligt att 

inkluderas som svensk trots att man inte använder traditionellt svenska symboler eller är 

kristen? 

 



53 
 

4. Statistiska Centralbyrån bedömer idag syriska inbördeskriget 2011 som orsak bakom den 

mest omfattande invandringen i svensk historia, vilket också utmanat integrationspolitiken. Hur 

ser situationen för svensk integration ut idag? 

 

5. Finns det konkreta förändringar som haft positiv inverkan som just ert parti har genomfört 

eller stöttat? 

 

6. Vad upplever du och ditt parti att era partimotståndare misslyckats med eller resonerat fel 

kring? 

 

7. Uppfattningen av integrationspolitikens utveckling är att partier betraktar taket för 

invandring på olika sätt. Hur bör man resonera kring invandringens storlek? 

 

B. POLITIKERS UPPFATTNING I DEN SPECIFIKA KOMMUNEN 

Frågor om de nyanländas anspråk: (Motivera muntligt och markera på skalan) 

 

8. Bör samhället vara mer accepterande gentemot främmande kulturer?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

9. Är det rätt att politiker centralt ska bestämma över frågor som berör de nyanlända 

migranternas vardagliga tillvaro, exempelvis som att bära slöja, bygga minareter, etc.? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

10. Ska politiken gå ut på att alla nyanlända migranter ska integreras i samhället? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 

 

11. Ska nyanlända migranter ha rätt att fullt ut utöva sina respektive religioner i det svenska 

samhället?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nej, inte alls         Ja, definitivt 
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12. Här kan du ge dina egna synpunkter på hur din kommun integrerar nya invandrare. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Figur 4 − 13 

 

Figur 4. Immigranters ursprung 

 

 

Figur 5. Immigranters ålder 
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Figur 6. Immigranters genus 

 

 

Figur 7. Immigranters tid i Sverige 
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Figur 8. Tillfredsställda anspråk om mångkultur 

 

 

Figur 9. Anspråk om lokal autonomi 
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Figur 10. Immigranters inkludering 

 

 

Figur 11. Immigranters inkludering 
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Figur 12. Religionens betydelse och tillfredsställda anspråk om religiösa rättigheter 

 

 

Figur 13. Immigranters uppfattning om krav på anpassning till svenska samhället 
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