
 

Teologiska institutionen  

Vårterminen 2020 

 

 

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter 

30 högskolepoäng 

 

 

Svenska integrationspolitiska 

strategier och assimilation  
 

En studie om svensk integrationspolitik, dess 

assimilationspolitiska effekter och upprätthållande av 

strukturell rasism  

 

Författare: Eleonor Nakunzi 

Handledare: Per Sundman, docent i etik  



 2 

Sammanfattning  

Kärnan till svensk integrationspolitik myntades genom prop. 1997/98:16, och har sedan denna 

propositions framläggning varit intakt. Parallellt med denna proposition har strategier och 

lagförslag vittnat om ett kompromissande av denna kärna. Ett kompromissande i from av 

assimilationspolitiska influenser. Syftet med denna uppsats är att pröva hypotesen att de 

svenska integrationspolitiska strategierna idag har assimilationspolitiska influenser och således 

effekter. Där en tydlig effekt är bibehållande av rasistiska strukturer i det svenska samhället. 

För att kunna nå detta syfte görs en teoretisk genomgång av begreppen integration, assimilation, 

vithetsnormer i Sverige samt rasism. Detta för att få en förståelse av begreppen och kunna 

koppla samman teorin med de svenska integrationspolitiska strateger som finns idag. En 

genomgång av de svenska integrationspolitiska strategierna från statligt håll görs således för att 

få en överblick av vad svensk integrationspolitik handlar om. Genom dessa redogörelser 

besvaras frågeställningarna: Vilka integrationspolitiska strategier finns för att främja de 

svenska integrationspolitiska målen?, Kan de svenska integrationspolitiska strategierna 

kopplas till strategier för assimilation? och Bidrar assimilering och assimileringspolitiska 

strategier, i en svensk kontext, till ett upprätthållande av rasistiska strukturer? 

 

Uppsatsens slutsats är att det finns tre strategier som ska främja de svenska integrationspolitiska 

målen. Slutsatsen är även att de assimilationspolitiska influenserna och effekterna finns i 

bortseendet och icke främjandet av olikhet som skapas av vithetsnormer. Detta tillsammans 

med en smal förståelse av rasism och avsaknad av grupprättigheter. Det behövs en bredare 

förståelse för vad rasism och rasistiska strukturer i det svenska samhället innebär. Det är även 

så att vithetsnormer och färgblindhetens icke-existens måste problematiseras och beaktas i 

större utsträckning. Detta om de integrationspolitiska målen: lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter, ska kunna uppnås.  

 

Nyckelord: Integration, assimilation, mångkulturalism, vithetsnormer, färgblindhet, strukturell 

rasism   
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Abstract  

The core of Swedish integration policy was established by prop. 1997/98:16, and since the 

presentation of this proposal it has been intact. In parallel with this bill, strategies and legislative 

proposals have testified to a compromise of this core. A compromise in the form of 

assimilationist political influences. The purpose of this thesis is to test the hypothesis that 

Swedish integration policy strategies today have assimilation policy influences and thus effects. 

Where a clear effect is the maintenance of racist structures in Swedish society. To achieve this 

purpose, a theoretical review of the concepts of integration and assimilation is made, as well as 

a theoretical review of racism and whiteness norms in Sweden. This is to gain an understanding 

of the concepts and to be able to link the theoretical understanding with the Swedish integration 

policy strategies that exist today. A review of the Swedish integration policy strategies from a 

state perspective is thus done to get an overview of what Swedish integration policy wants to 

achieve. Through these reports the following questions are answered: What integration policy 

strategies are there to promote the Swedish integration policy goals?, Can the Swedish 

integration policy strategies be linked to assimilation strategies? and Does assimilation and 

assimilation policy strategies, in a Swedish context, contribute to the maintenance of racist 

structures? 

 

The thesis concludes that there are three main strategies to promote the Swedish integration 

goals. It also concludes that assimilationist political influences and effects exist in the disregard 

and the non-promotion of differences between groups. This is created by whiteness norms. This 

together with a narrow understanding of racism and the lack of group rights in the Swedish 

society. A broader understanding of what racism and racist structures in Swedish society entails 

is needed. It is also the case that whiteness norms and the non-existence of so called ‘colour 

blindness’ must be problematized and taken into account to a greater extent. This is if the 

integration policy goals; same rights, obligations and opportunities for all regardless of ethnicity 

and culture, shall be achieved.  

 

Keywords: Integration, assimilation, multiculturalism, whiteness norms, colour blindness, 

structural racism 
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Förord  

“You can have integration without inclusion. 

You can have somebody who speaks perfect Swedish, who has a job but is not in the 

Swedish society. 

But if you just say you will integrate me, and what it means is:  

I have to learn Swedish 

And I have to get a job. 

Is that all I need to become part of you? 

Then I don’t know. I think it takes more than that.” 

 

- Julius 1 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2019 var jag på UNDP:s Sverige lansering av rapporten Scaling Fences – Voices of 

Irregular African Migrants to Europe. Lanseringen inleddes med en video där flera personer 

intervjuas, däribland Julius som migrerat och nu bor i Stockholm. Julius var på plats under 

lanseringen och hans korta klipp i videon stannade kvar hos mig. Jag funderade på det han hade 

sagt, ’integration utan inkludering’. Julius pekade på något som jag ofta funderar på, de 

underliggande strukturerna som är så svåra att sätta fingret på, men så viktiga att prata om.  

 

Tack Julius, för att du delade med dig och inspirerade mig.   

 

 

 

 

 

 

 
1 UNDP's Migration Report - Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europé  
https://www.youtube.com/watch?v=h6ySnhKqjNU&frags=pl%2Cwn (hämtat: 2020-01-20) 

https://www.youtube.com/watch?v=h6ySnhKqjNU&frags=pl%2Cwn
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Kapitel I - Introduktion  

1.1 Inledning  

Det finns många perspektiv på vad integration är och bör vara. Slår man upp begreppet 

integration får man kortfattat upp svaret ”process som leder till att skilda enheter förenas.”.2 

Slår man upp begreppet assimilation får man kortfattat upp svaret ”process genom vilken en 

minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att 

ursprungliga kulturskillnader försvinner.”.3 Dessa två beskrivningar av begreppen är tydliga 

och relativt enkla att förstå. Det ena begreppet förstår enhet som förenligt med bestående olikhet 

och det andra förstår enhet som oförenligt med olikheter. Ur en svensk kontext finns det dels 

delade meningar om vad begreppet integration syftar till dels finns det delade meningar kring 

vilka strategier som ska användas i processen som ska förena skilda enheter. Det finns inga 

svenska partier som idag driver en aktivt uttalad assimilationspolitik, men 

integrationsstrategierna talar ett annat språk.  

 

I läsningen av de styrdokument som finns kring svensk integrationspolitik fastställs en tydlig 

grund i prop. 1997/98:16. Denna proposition la grunden för övergången från invandringspolitik 

till integrationspolitik vilket fått stor betydelse framöver då propositionen och dess mål 

fortfarande är gällande. Målen lyder:  

 

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

etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som 

grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans 

och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.”4 

Integrationen ska enligt denna proposition ses som en process som är gemensam för hela 

samhället och inte handla om enskilda individers integration till en befintlig majoritet. Alla 

individer i samhället är integrationens subjekt.  

 

Under 2000-talet sker en del förändringar i den svenska integrationspolitiken. Det finns tecken 

på att det sker ett skifte i vilka som är integrationens subjekt. Från att på pappret ha handlat om 

en process gemensam för hela samhället ligger fokus nu på nyanlända invandrares integration 

 
2 Integration, NE uppslagsverket,  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/integration (hämtad 2020-02-27) 

3 Assimilation, NE uppslagsverket,  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/assimilation (hämtad 2020-02-27)  
4 Regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden – från invandringspolitik till integrationspolitik s. 1  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/integration
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/assimilation
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eller etablering i samhället. Det finns nu ett fokus på ’gruppen’ nyanlända invandrare som 

central för integrationen. Parallellt med detta finns de integrationspolitiska målen från prop. 

1997/98:16 fortfarande kvar som grund för svensk integrationspolitik, men nu med nya subjekt.  

 

Att minoriteter (i detta fall nyanlända invandrare) ska anpassa sig till en majoritet är ett av 

kännetecken för assimilation.5 Subjektskiftet under 2000-talet skulle således kunna vittna om 

ett skifte gällande de integrationspolitiska strategierna från integrations- till 

assimilationspolitiska. I skapandet av en grupp som ska integreras/assimileras med en annan så 

kommer det finnas markörer som utgör vem som tillhör vilken grupp. I Sverige råder det en 

vithetsnorm vilket innebär att det är underförstått i samhället att ’vit’ är en markör för att vara 

svensk.6 Om svensk integration är influerat av assimilation, där likhet är eftersträvansvärt, och 

detta kombineras med en rådande vithetsnorm kan man ana en uppdelning av människor utifrån 

vit och icke-vit på ett problematiskt sätt utifrån ett MR- perspektiv.   

 

Jag vill i denna uppsats undersöka de assimilationspolitiska effekterna som skapas inom svensk 

integrationspolitik. Genom att göra det vill jag visa på den problematik som kan uppstå i en 

strävan efter likhet som assimilation medför. Där bibehållandet av strukturell rasism kan vara 

ett av de största problemen.   

1.2 Syfte & frågeställningar  

Uppsatsen har två syften. Det första är att pröva hypotesen att de svenska integrationspolitiska 

strategierna idag har assimilationspolitiska effekter. En av dessa assimilationspolitiska effekter 

kan vara ett eventuellt bibehållande av rasistiska strukturer. Uppsatsens andra syfte är att 

undersöka kopplingen mellan assimilationspolitiska effekter och upprätthållande av rasistiska 

strukturer.  

För att kunna uppnå dessa syften ämnar uppsatsen besvara följande frågeställningar:  

 

• Vilka integrationspolitiska strategier finns för att främja de svenska 

integrationspolitiska målen?  

 

• Kan de svenska integrationspolitiska strategierna kopplas till strategier för 

assimilation?  

 
5 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 103 

6 Red. Hübinette, Tobias m.fl (2012), Om ras och vithet i det samtida Sverige, Mångkulturellt centrum, Tumba s. 24 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• Bidrar assimilering och assimileringspolitiska strategier, i en svensk kontext, till 

upprätthållande av rasistiska strukturer? 

 

1.3 Undersökningsmaterial  

Förutom det teoretiska materialet kommer jag att använda mig av olika typer av statliga 

dokument när det kommer till redogörelsen av svensk integrationspolitik. Primärt kommer jag 

att använda mig av propositioner, skrivelser, direktiv, m.m. för att få en tydlig bild av svensk 

integrationspolitik idag.  

Det material som jag tar fram och bearbetar täcker den statliga delen av integrationsarbetet. Det 

handlar om att få en överskådlig bild av vad svensk integrationspolitik syftar till och hur den 

ska bedrivas idag. Det finns givetvis ideella initiativ landet runt som arbetar på olika sätt för att 

främja integration och som sträcker sig utöver det som tas fram i det materialet jag presenterar 

i denna uppsats. Att undersöka svensk integrationspolitik i vidare mening ligger utanför denna 

masteruppsats, då jag vill fokusera på den statliga delen av integrationen.  

 

Det finns även en partipolitisk debatt som eventuellt är mer vinklad än vad som redovisas i 

lagtexter och propositioner. Denna politiska debatt speglar en del av integrationspolitiken som 

har betydelse för bland annat kommande lagförslag eller kommunala beslut. Denna debatt 

beaktas inte i uppsatsen. Detta då jag vill undersöka de statliga strategiernas utformning och 

inte enskilda partiers åsikter. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Ludvig Beckman har skrivit boken Den rimliga integrationen som en del i ett forskningsprojekt 

vid Institutet för Framtidsstudier som hette Integration och pluralism i det framtida samhället.7 

Beckman tar fasta på begreppet integration som ofta diffust och oklart, med en rad olika 

förståelser. I och med detta lyfter han fram möjligheten att inte tala om integration utan snarare 

om de komponenter som krävs i ett mångkulturellt samhälle. Han lyfter fram full sysselsättning, 

rättvisa, jämlikhet och respekt för olikhet som viktiga komponenter i strävan efter social 

inkludering. Begreppet social inkludering kan, enligt Beckman, eventuellt ersätta begreppet 

integration.8 Beckman tar även upp principen om likhet, det vill säga att alla ska behandlas som 

 
7 Beckman, Ludvig, Den rimliga integrationen, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2011s. 7  
8 (ibid) s. 143  
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likar. Han menar att denna princip kan tolkas olika men om vi talar om integration, med den 

beskrivning som ges ovan, är det inte rimligt att tänka sig likhet i termer av ’minoriteter ska 

anpassa sig till majoriteten’ och på så sätt uppnå likhet. Ett sådant synsätt är inte förenligt med 

integration eller social inkludering. Beckman poängterar dock att ”[i]ntegration i betydelsen att 

alla behandlas som jämlikar utgör en restriktion för vilken uppfattning som rimligen kan 

betecknas med uttrycket integration.”.9 Detta innebär att man inte enbart, från politiskt håll, 

behöver ta fasta på vad begreppen innebär utan även införskaffa sig ”[…] kunskap om de 

förhållanden som påverkar och formar människors livsvillkor och möjligheter.”10 detta för att 

kunna erbjuda invånarna så jämlika villkor som möjligt.  

 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04) var en kommitté 

som tillsattes 22 april 2004. Kommittén producerade under sina två verksamma år 14 statliga 

utredningar på området makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:73 Den 

segregerade integrationen är den 12:e utredningen i serien och lyfter fram en syn på integration 

som ofta handlar om föreställningen av ’invandrarnas’ integration i Sverige. Det vill säga synen 

på integration som uppdelad mellan ’svenskar’ och ’invandrare’ och där integrationspolitiken i 

stor utsträckning riktar sig till ’invandrarna’.11 

 

”Social sammanhållning som är en annan och kanske bättre benämning för integration är 

inte möjlig utan en aktiv politik som syftar till att minska socioekonomiska klyftor och 

bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen.”12  

Utredningen riktar stark kritik mot svensk integrationspolitik och menar att den paradoxalt 

nog ökar segregation och etniska klyftor i samhället.  

SOU 2006:79 Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning, är 

den 14:e utredningen och kommitténs slutbetänkande. SOU 2006:79 tar fasta på strukturerna 

kring ’vi och dem’ och att svensk integrationspolitik i stor utsträckning endast kan genomföras 

om dessa distinktioner finns kvar. Detta anses problematiskt från utredningens håll och man 

menar att integrationspolitiken måste ”skifta fokus från svårigheterna att ”integrera” ”de 

andra”, till diskriminerande strukturella och institutionella sammanhang i det svenska 

 
9 (ibid) s. 148  
10 (ibid) s. 148  

11 Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning, (SOU 2006:79), Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering, Stockholm 2006, s. Förord  

12 Den segregerade integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder, (SOU 2006:73), Rapport av Utredningen av makt och strukturell 
diskriminering, Stockholm 2006, s. Förord    
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samhället.”.13  

Utredningar behöver inte nödvändigtvis klassas som forskning. När det gäller utredningen om 

makt, integration och strukturell diskriminering har jag tagit med den under tidigare forskning 

av två anledningar. För det första undersöker utredningen svensk integrationspolitik utifrån ett 

perspektiv som är relevant för denna uppsats. För det andra har utredningen haft omfattande 

inspel från forskare i form av bland annat referensgrupper.14 Detta gör att utredningen har ett 

betydelsefullt perspektiv som är värt att nämna. 

I båda dessa tidigare projekt går att utläsa att integration kräver ett aktivt avståndstagande från 

assimilation. Det görs dock ingen direkt koppling mellan svenska integrationspolitiska 

strategier och assimilation. Jag har letat efter denna koppling men inte funnit den i tidigare 

studier. Det är snarare så att övergången från invandrings- till integrationspolitik har satt tonen 

för att all efterkommande politik på området behandlar integration, oavsett utformning på 

strategier. Av denna anledning fyller denna uppsats en viktig funktion då jag kommer försöka 

visa kopplingen mellan assimilation och svenska integrationspolitiska strategier. Det är 

konstaterat att den svenska integrationspolitik som man vill bedriva sedan sent 1990-tal inte är 

förenligt med assimilation. Genom att påvisa att det dock kvarstår en koppling till assimilation, 

kanske det kan lysa nytt ljus på de integrationspolitiska strategierna som finns idag.  

1.5 Metod  

För att kunna besvara mina frågeställningar inleds uppsatsen med ett teoriavsnitt där begreppen 

integration, assimilation, vithetsnormer och rasism behandlas. Detta för att få en tydlig bild av 

vad begreppen innebär och kunna sätta dem i perspektiv till det material jag kommer analysera. 

För att besvara min första frågeställning, Vilka integrationspolitiska strategier finns för att 

främja de svenska integrationspolitiska målen?, kommer jag att redogöra för svensk 

integrationspolitik genom att titta på den lagstiftning och de styrdokument som finns på 

området. Dessa är två beskrivande delar av uppsatsen som sätter grunden för analysen.  

 

För att besvara min andra frågeställning, Kan de svenska integrationspolitiska strategierna 

kopplas till strategier för assimilation?, kommer jag undersöka de svenska integrationspolitiska 

strategiernas koherens med integration. Detta innebär att jag kommer analysera strategierna och 

i denna analys bedöma om de är förenliga med integration eller inte. En del i bedömningen av 

 
13 Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning, (SOU 2006:79), Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration 

och strukturell diskriminering, Stockholm 2006, s. 10  
14 (ibid) s. 38  
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den svenska integrationen handlar bland annat om att bedöma den definition av integration som 

uppges i prop. 1997/98:16 i relation till strategierna. I propositionen handlar det om att se 

integration som en långtgående process som ska inkludera hela samhället. Det är även fokus på 

att arbeta mot diskriminering och rasism för att kunna främja de utsatta målen. I min analys gör 

jag således en bedömning av vad de svenska integrationspolitiska strategierna innefattar och 

undersöker dess koherens med integration. Som verktyg i analysen av de svenska 

integrationspolitiska strategierna använder jag mig även av Han Entzingers modell15 för 

implementering av integrationspolicys. Modellen beskriver olika typer av integrationspolitiska 

implementeringsstrategier och synsätt som jag kommer använda mig av för att kunna urskilja 

olika assimilations- respektive integrationspolitiska särdrag.  

 

För att besvara min tredje frågeställning, Bidrar assimilering och assimileringspolitiska 

strategier, i en svensk kontext, till upprätthållande av rasistiska strukturer?, kommer jag att 

använda mig av resultatet från föregående frågeställning. Detta för att kunna göra en vidare 

analys av de eventuella effekter strategier kopplade till assimilationspolitik kan ha på samhället. 

Genom den teoretiska förståelsen av strukturer kring vithetsnormer och rasism och kopplingen 

till assimilation kan jag analysera de svenska integrationspolitiska strategiernas eventuella 

assimilationspolitiska effekter. Jag genomför även här en form av bedömning av strategierna, 

denna gång i relation till den teoretiska förståelsen av rasism och vithetsnormer.  

Kapitel II – Teori  

Integration och assimilation  

2.1 Integration  

Han Entzinger diskuterar integrationens många infallsvinklar och försöker beskriva dessa ur 

analytiska perspektiv. Detta genom att föra ett resonemang kring olika ramverk, 

integrationspolicys och strategier samt hur dessa kan utformas och identifieras för att uppnå 

utsatta mål. Entizinger menar att de olika modellerna han presenterar är just modeller och inte 

ska ses som uttömmande beskrivningar av verkligheten som alltid är mer komplex.16  

 

Entzinger talar om integrationens tre ’spelplaner’ och dimensioner, där de tre spelplanerna är 

nationen, staten och marknaden med tre sammanhängande rättspolitiska, kulturella och 

 
15 Se Kapitel II avsnitt 2.2  

16 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 115  
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socioekonomiska dimensioner. Nationens roll handlar ofta om människors nationella 

tillhörighet och den gemenskap denna skapar. Människor som tillhör samma nation kan föras 

samman genom exempelvis gemensam historia eller språk. Folket och samhörigheten dem 

emellan är det som klassiskt sätt skapar nationen.17 Statens roll, med en utgångspunkt att vi 

talar om en demokratisk stat, utgår även den ifrån folket, detta oavsett om staten är mer eller 

mindre närvarande då det handlar om en tanke om folkets bästa. Det handlar om att sätta upp 

lagar och regler för ett fungerande samhälle. Entzinger menar att det finns en naturlig relation 

mellan nationen och staten då de båda har en utgångspunkt hos folket och samlar dem inom 

samma territorium.18  

 

Parallellt med denna tanke om nationen och staten som en territoriell samlingsplats för ett folk 

så påpekar Entzinger att det ofta finns olika kulturella och etniska minoritetsgrupper i flera 

europeiska samhällen och nationer. Detta skulle kunna generera en annan dynamik när det 

kommer till dessa spelplaner. Kulturella och etniska minoritetssamhällen eller grupper är 

vanliga fenomen i många europeiska länder och kan komma att uppstå av olika anledningar, 

där immigration är en av dessa.19 Entzingers tanke om staten och nationen, som spelplan för 

etniska och kulturella minoritets- och majoritetsgrupper inom samma territorium kräver, vid 

utformningen av integrationspolitiska policys enligt Entzinger, en förståelse för den maktbalans 

som utspelas mellan majoriteten och minoriteterna. Det finns således en spänning mellan staten 

och nationen.20  

 

Den sista spelplanen utgörs av marknaden som givit sig tydligt till känna i bland annat 

välfärdsstaten där den lagt en stabil grund för den sociala och ekonomiska situationen för folket. 

Enligt Entzinger utgör marknaden inte längre den enda markören för folkets socioekonomiska 

situation. Detta kan speglas i den spänning som finns mellan staten och marknaden. När staten, 

precis som beskrivits ovan, inte längre består av ett etniskt och kulturellt enat folk så finns det, 

enligt Entzinger, utrymme för marknaden att se till dessa olikheter och utformas därefter. Det 

finns således många gånger tydliga makthierarkier där majoritetsbefolkningen ofta har de högre 

maktpositionerna än minoritetsgrupperna. Detta syns tydligt på arbetsmarknaden men även i 

exempelvis tillgång till utbildning, sjukvård och olika typer av möjligheter.21 Entzinger menar 

att dessa tre spelplaner (nationen, staten och marknaden) och dimensioner (rättspolitiska, 

 
17 (ibid) s. 97  

18 (ibid) s. 98  
19 (ibid) s. 98  

20 (ibid) s. 98  
21 (ibid) s. 99 
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kulturella och socialekonomiska) behöver tas i beaktande när man tar fram 

integrationsstrategier och policys. Många länder tenderar dock lägga stor vikt vid en av dessa 

aspekter vid utformningen av integrationspolitiska strategier, snarare än vid alla.22 

 

Entzinger lyfter fram flertalet olika integrationsmodeller som han tycker är bristfälliga i termer 

av att de tenderar att fokusera på endast en av de ovannämnda aspekterna.23 Ett tydligt exempel 

är ’gästarbetarmodellen’ som motiverar immigration på en ekonomisk grund. 

Arbetskraftsinvandring ses i denna modell som något positivt för landets ekonomi, men det ses 

också som något tillfälligt och det är således lätt att motivera varför det endast skulle handla 

om den ekonomiska dimensionen. Om en person endast är i landet under en tidsbegränsad 

period går det att motivera att denna inte behöver tillgång till de andra dimensionerna.24  

 

’Medborgarrättsmodellen’ genererar rättigheter genom medborgarskap och fokuserar således 

på vem eller vilka som har tillgång till detta medborgarskap. Det finns länder där du föds in i 

ett medborgarskap och andra länder där det är väldigt svårt att få tillgång till medborgarskapet 

om du inte har en förälder som redan förvärvat det medborgarskapet. Denna modell tenderar 

således att lägga fokus på relationen mellan individer och staten, där staten ska generera 

individen rättigheter. Entzinger menar att de kulturella och ekonomiska aspekterna är tydliga i 

denna modell men att de blir sekundära när fokus läggs på medborgarskapet.25  

 

För att kunna förstå integrationens faktiska händelseförlopp presenterar Entzinger två centrala 

områden som grund för integrationen. Det ena området handlar, som tidigare nämnt, om 

förståelsen av integration som en multidimensionell process som ger sig till uttryck i de 

rättspolitiska, kulturella och socioekonomiska dimensionerna vilket speglar olika delar av 

samhället. Det andra området handlar om huruvida samhället i fråga använder sig av en ’group’ 

alternativt ’individual’ approach när det handlar om samhällets och offentliga aktörers 

hantering av ’post-immigrationstiden’ vilket kommer speglas i de framtagna policyerna och 

strategierna.26  

 

 
22 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 

immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 99, 100 samt Stora skillnader 
i ny rapport om integration  https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/stora-skillnader-i-ny-rapport-om-

integration/?fbclid=IwAR3Le2ut4EAljm8pC5ilvDv7SzrWAmlBD9lYHtvRQ2W7W6-ROt-E0yHtKU8 (hämtad 2020-05-11)  
23 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 

immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 100 – 104  
24 (ibid) s. 100  

25 (ibid) s. 101  
26 (ibid) s. 105  

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/stora-skillnader-i-ny-rapport-om-integration/?fbclid=IwAR3Le2ut4EAljm8pC5ilvDv7SzrWAmlBD9lYHtvRQ2W7W6-ROt-E0yHtKU8
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/stora-skillnader-i-ny-rapport-om-integration/?fbclid=IwAR3Le2ut4EAljm8pC5ilvDv7SzrWAmlBD9lYHtvRQ2W7W6-ROt-E0yHtKU8
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Entzinger menar att det finns två tydliga distinktioner mellan hur ett samhälle kan se på ’post-

immigrationstiden’. Å ena sidan kan ett samhälle se till individer som en del av en grupp och å 

andra sidan kan man se individer mer fristående. Vidare kopplar Entzinger dessa tydliga 

uppdelningar till en kommunitaristisk alternativt liberal syn på samhället. Där den 

kommunitaristiska samhällssynen ser samhället bestående av olika grupper som skapar en 

gemensam knytpunkt och kopplas mer till integration.27 ’Post-immigrationstiden’ syftar, enligt 

Entzinger, till en långtgående process som bör rustas för inom samtliga dimensioner.28    

 

John Rex beskriver integrationens huvudsakliga problemområde hos en majoritet av de 

västerländska europeiska länderna idag som hanteringen av mångkulturalism.29 Många av de 

västerländska europeiska länderna har, enligt Rex, en demokratimodell som inte är anpassad 

för utomstående kulturella eller politiska värden.30 Det finns snarare ett fokus på den fria 

marknaden eller social klass som centrala områden för utveckling. Att länder blir allt mer 

mångkulturella är således ett fenomen som, enligt Rex, bör kunna rustas för.  

 

Rex menar att det finns fyra31 tydliga policymodeller för integration och assimilation. Den 

fjärde modellen behandlar multikulturalism i olika former.32. Ett angreppssätt är, enligt Rex, 

det som på ett i stor utsträckning oundvikligt eller oavsiktligt sätt inkorporerar olika kulturella 

uttryck i den publika sfären. Det kan handla om mat, konst eller litteratur från olika länder som 

på ett naturligt sätt inkorporeras i det nya samhället.33  Ett annat angreppsätt, som Rex även 

förespråkar, är det som han härleder från Roy Jenkins34 definition av integration: ”’not a 

flattening process of uniformity, but cultural diversity coupled with equal opportunity in an 

atmosphere of mutual tolerance’”.35 Med denna syn på integration, som en motpol till 

assimilation, menar Rex att immigranter kommer ha störst möjlighet att integreras på ett relativt 

kompromisslöst sätt. Det gäller att samtidigt som man uppmärksammar kulturella olikheter inte 

underminerar tanken om jämlikhet. 36 Med denna syn på mångkulturalism och integration bör 

minoritetsgrupper, enligt Rex, förstås som anpassningsbara och ha en betydande roll i ett 

 
27 (ibid) s. 115 
28 (ibid) s. 105  

29 Rex, John, (2000), Multiculturalism and Political Integration in Europé* i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging immigration and 
ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 57  

30 (ibid) s. 57  
31 De tre första modellerna presenteras i avsnitt 2.3  

32 Rex, John, (2000), Multiculturalism and Political Integration in Europé* i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging immigration and 
ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 58  

33 (ibid) s. 59  
34 Roy Jenkins var en brittisk politiker och ledande medlem av Labourparitet av underhuset 1948–1987. https://sv.wikipedia.org/wiki/Roy_Jenkins 

(hämtad 2020-05-18)  
35 Rex, John, (2000), Multiculturalism and Political Integration in Europé* i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging immigration and 

ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 60  
36 (ibid) s. 60  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Roy_Jenkins
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demokratiskt samhälle. Vidare förespråkar Rex inte olika former av ’speciell anpassning’ för 

minoritetsgrupper, därav beskrivningen av dem som anpassningsbara. 37 

 

Det är främst i förståelsen av ’minoritetsgrupper som anpassningsbara’ som Entzinger och Rex 

skiljer sig åt. Rex anser att ’speciell anpassning’ inte är att föredra då minoritetsgrupper är 

anpassningsbara. Entzinger menar, vilket kommer visas tydligare i avsnittet nedan, att om 

någon form av ’speciell anpassning’ inte görs finns det risk för ofrivillig social exkludering.  

2.2  Integration och ’group approach’  

Entzinger har tagit fram en modell som visar hur de olika dimensionerna, som beskrivits ovan, 

inom respektive angreppssätt utspelar sig och vad som kan bli av relevans vid implementering 

av integrationspolicys.38 

 Rättspolitisk 

dimension  

Kulturell dimension   Socioekonomisk 

dimension  

 

Individual  

approach 

 

Lika rättigheter  

 

Liberal pluralism  

 

Lika möjligheter 

 

Group 

approach  

 

Grupprättigheter 

 

Multikulturalism 

 

Rättvisa 

Figur 1. Entzingers modell för implementering av integrationspolicys 

 

Om ett land ser till en ’group approach’ när det kommer till den rättspolitiska dimensionen är 

det enligt Entzingers modell grupprättigheter som kommer att prioriteras. Dessa 

grupprättigheter kan ge sig till känna i olika former där de i vissa fall kan utmynna i olika legala 

system som ska fungera sida vid sida.39 Denna form av pluralism är dock inte särskilt vanligt i 

en europeisk kontext. Införandet av olika legala system skulle kunna kompromissa med 

nationen och statens enhetliga kärna vilket ofta ges som en anledning för att inte införa separata 

system. Entzinger menar att det är mer vanligt att länder tillgodoser vissa grupprättigheter 

gällande immigranter i andra mindre omfattande hänseenden som kan handla om vissa religiösa 

riter eller liknande.40 När det kommer till den politiska dimensionen så finns det ett viktigt 

 
37 (ibid) s. 70  

38 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 107  

39 (ibid) s. 107  
40 (ibid) s. 107  
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element av representation av olika grupper från olika minoriteter i det politiska rummet. Detta 

syftar dock oftast till nationellt erkända minoritetsgrupper och inte olika immigrantgrupper.41  

 

Genom att se till olika gruppers behov av rättigheter kan man argumentera för att en ’group 

approach’ i den rättspolitiska dimensionen kan kopplas till integration. Genom att skapa 

möjligheter för grupper att oavsett deras bakgrund utöva ett vardagsliv i samhörighet med andra 

människor runt omkring dem möjliggör man för en integration där alla kan vara delaktiga. Rex 

inställning till integration är dock att inte ge minoritetsgrupper ’speciell anpassning’ vilket 

grupprättigheter skulle kunna vara. I min tolkning av integration (speciellt i relation till rasism 

som kommer redogöras för nedan) så är det viktigt att se till olika gruppers olika behov. Att i 

någon mån uppmärksamma olikhet genom tillexempel grupprättigheter menar jag är att skapa 

möjligheter för tillit och således även samhörighet.  

 

Ett främjande av kulturell mångfald är det som man genom en ’group approach’ i den kulturella 

dimensionen enligt Entzingers modell vill uppnå. Med en ’group approach’ måste det finnas 

aktiva åtgärder i form av policyreglering eller liknande för att främja mångkulturalismen och 

principen om att alla ska behandlas lika oavsett kulturell bakgrund.42 Enligt denna synvinkel 

bör det således finnas en tydlig statlig närvaro när det kommer till den kulturella dimensionen.  

 

”(…) [A] policy of multiculturalism that takes explicit account of ethnic diversity and 

minority interest will eventually produce better opportunities for the participation of 

minority communities in society as a whole, as well as in the political, social and 

economic domains.”43 

 

Att från statligt håll investera i ’minority interests’ för att kunna skapa bättre förutsättningar för 

den specifika gruppen men så småningom även för samhället i stort kan kopplas till integration. 

I tanken om integration som en samhällsviktig process bör minoritetsgruppers olika möjligheter 

ses över från statligt håll. I en ’group approach’ läggs det en stor vikt på den kulturella 

delaktigheten i form av minoritetsgruppers möjlighet att kunna uttrycka den egna kulturen 

offentligt i form av utbildning, synlighet i media eller religiösa hänseenden.44 Detta görs genom 

att aktivt stötta minoritetsgrupper genom bland annat som ovan nämnt olika rättigheter.  

 
41 (ibid) s. 108  
42 (ibid) s. 109  

43 (ibid) s. 109  
44 (ibid) s. 109, 110  
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Utfallet med en ’group approach’ i den socioekonomiska dimensionen kommer enligt 

Entzingers modell att landa i rättvisa. Rättvisan i detta fall ska spegla det utfall som lika 

möjligheter ska generera, det handlar således om att ta ett extra steg för att främja denna rättvisa. 

Det är viktigt att förstå vilken typ av ’likhet’ som Entzinger syftar på när han talar om lika 

möjligheter och rättigheter. Likheten enligt Entzingers modell handlar om en avgränsad likhet. 

Det vill säga en likhet som exempelvis inte sträcker sig längre än ’lika tillgång till arbete eller 

skolgång’. Det kan finnas otaliga aspekter som gör att människor inte har lika förutsättningar 

att skaffa sig en utbildning eller det arbete de önskar. Likheten i detta fall tar inte hänsyn till 

dessa aspekter utan nöjer sig med en avgränsad likhet.45  

 

Det finns en paradox och en kritik mot strävan efter rättvisa enligt denna modell eftersom det 

handlar om att uppmärksamma aspekter som etnicitet och immigrantstatus samtidigt som man 

försöker säga att dessa aspekter inte ska spela någon roll för en individs möjligheter eller 

rättigheter. Rex tanke om att inte tillhandahålla ’speciell anpassning’ går även att applicera till 

denna paradox. Det är en svår balansgång men som kan vara viktig att ta.46  

 

Ett vanligt angreppssätt enligt ’group approach’ är så kallad positiv diskriminering där 

kvotering är en vanlig metod. Denna metod är dock mest förekommande i relation till 

jämställdhetssituationen mellan kvinnor och män, det är inte särskilt vanligt med kvotering av 

immigrantgrupper.47 Det finns dock länder som uppmärksammar behovet av någon form av 

positivt handlande för att kunna uppnå rättvisa. Storbritannien och Nederländerna är två bra 

exempel på detta där man har försökt anpassa läroplaner eller anställningsannonser så att de ska 

attrahera olika immigrantgrupper. Det är som sagt en smal balansgång mellan statens aktiva 

arbete att främja rättvisa och samtidigt inte diskriminera olika grupper.48  

 

 
45 I kontrast finns Nancy Frasers breda förståelse av lika möjligheter och rättvisa: ”According to [parity of participation], justice requires social 

arrangements that permit all (adult) members of society to interact with one another as peers. For participatory parity to be possible […] at least two 
conditions must be satisfied. […]

 
First, the distribution of material resources must be such as to ensure participants’ independence and voice. […] In 

contrast, the second condition requires that institutionalized patterns of cultural value express equal respect for all participants and ensure equal 
opportunity for achieving social esteem. This [is] call[ed] the intersubjective condition of participatory parity. It precludes institutionalized norms that 

systematically depreciate some categories of people and the qualities associated with them. Precluded, therefore, are institutionalized value patterns 
that deny some people the status of full partners in interaction – whether by burdening them with excessive ascribed ‘difference’ or by failing to 

acknowledge their distinctiveness. Both the objective condition and the intersubjective condition are necessary for participatory parity.” Fraser, Nancy 
(2001) Recognition without Ethics? i Lash, Scott. & Featherstone, Mike. (red.), Recognition and difference [Elektronisk resurs] politics, identity, 

multiculture, SAGE, London, 2002 s. 29 
46 (ibid) s. 111  

47 (ibid) s. 111 
48 (ibid) s. 112  
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Återigen handlar det om att uppmärksamma minoritetsgruppers olika behov. Detta för att 

främja samhället ur ett MR-perspektiv. I exemplet med kvotering av kvinnor, även om det finns 

blandad uppfattning om kvotering, handlar det dels om att främja kvinnor på arbetsmarknaden 

dels om att samhället ska bli mer jämställt. Fokus är inte enbart på kvinnor utan det finns en 

samhällsaspekt som är viktig att komma ihåg. På samma sätt är främjandet av olika 

minoritetsgruppers rättigheter viktigt för samhället i stort, det handlar inte om ett prioriterande 

av vissa grupper gentemot andra.  

 

2.3 Assimilation 

’Assimilationsmodellen’, är en modell som enligt Entzinger tenderar att lägga för stort fokus 

på den kulturella dimensionen.49 Enligt Entzingers förståelse av assimilation ska de nya 

medlemmarna av samhället (immigranterna) anpassa sig till det redan befintliga medlemmarna 

i samhället. Det är således den redan befintliga majoritetens kultur som är det primära målet 

och det som står som grund för samhällets välmående. På samhällets ’yta’ ska det, enligt 

Entzingers förståelse, inte finnas några skillnader mellan de människor som befinner sig där i 

termer av exempelvis religion eller språk. Frankrike och Danmark är bra exempel på detta där 

man exempelvis har infört burkaförbud på allmänna platser i respektive land.50 I 

assimilationsmodellen ligger, enligt Entzinger, den största vikten på immigranterna som ska 

anpassa sig till det nya landet. Deras vidare tillgång till möjligheter i det nya landet kommer att 

bestämmas beroende på hur väl denna anpassning sker.51 Assimilationsmodellen kan anses 

enkel i detta hänseende eftersom den förutsätter att de som redan är etablerade i ett land har alla 

dimensioner som krävs och således är det ’bara’ för de potentiella nya medlemmarna att anpassa 

sig till detta system för att få tillgång till de olika dimensionerna. Hanteringen av den kulturella 

mångfalden enligt assimilationsmodellen sker således genom ett minimerande av den.   

 

Rex menar, som tidigare nämnt, att det finns fyra tydliga policymodeller för hanteringen av 

immigranter. Den fjärde har i tidigare avsnitt presenterats som multikulturalism och ett uttryck 

för integration. Den första policymodellen som Rex presenterar tar istället sikte på ett 

avståndstagande från andra kulturella uttryck än det som majoriteten består av. Det handlar om 

ett exkluderande av minoritetsgrupper och ett krav på deras repatriering, det vill säga ett aktivt 

 
49 (ibid) s. 102 

50 (ibid) s. 102 samt ”De här europeiska länderna har infört förbud mot niqab och burka”  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-har-landerna-har-infort-
forbud-mot-burka-och-niqab (hämtad 2020-02-26)  

51 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 103  

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-har-landerna-har-infort-forbud-mot-burka-och-niqab
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-har-landerna-har-infort-forbud-mot-burka-och-niqab
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arbete för återvändande av migranter till deras ursprungsländer.52 Den andra modellen, som 

Rex identifierar, fokuserar till viss del på det som Entzinger skulle kalla för 

’medborgarrättsmodellen’. Enligt Rex handlar modell nummer två, precis som Entzinger 

menar, om ett fokuserande på förvärvande av rättigheter genom medborgarskap. Rex sätter 

dock extra fokus på att förvärvandet av rättigheter i största utsträckning handlar om att endast 

tilldela detta dem som av immigrantföräldrar föds in i det nya landet och således får 

medborgarskap denna väg. Alternativt kan ett medborgarskap förvärvas genom naturalisering, 

det vill säga när ett visst mått av anpassning till det nya landet har skett från immigrantens 

sida.53 Denna modell, precis som modell nummer ett, förbiser enligt Rex, andra kulturella 

värden än den redan befintliga majoritetsbefolkningens.54 

 

Policymodell nummer tre, som Rex identifierar, har liknande prioritering som den modell som 

Entzinger kallar för ’gästarbetarmodellen’. Detta på grund av att denna policymodell, enligt 

Rex, tenderar att fokusera på immigranters tillfälliga vistelse i det aktuella värdlandet.55  

 

Rex menar att modell ett och två handlar om assimilation.56 Han menar att det inte är särskilt 

många länder som aktivt använder sig fullt ut av modell nummer ett men att det dock finns en 

våg av politiska partier som förespråkar denna modell och får ett brett väljarstöd runt om i 

Europa.57  Den andra modellen är, i större utsträckning, mer kompatibel med demokratiska 

värden men kan samtidigt, enligt Rex, lägga en grund för fientlighet mot minoritetsgrupper. 

Den kopplas samman med assimilering i den mening att den fokuserar på individer från en 

befintlig majoritet som de rättmätiga rättighetsbärarna och således exkluderar minoriteter i olika 

politiska, kulturella och sociala hänseenden.58 

 

Rex hittar flera problemområden med dessa assimilationspolicys. Ett stort problem är att det 

finns en tydlig risk att minoritetsgrupper och deras kultur ses som hot mot majoritetsgruppen. 

Detta eftersom det kan tendera att finnas en tydlig bild av majoritetsgruppen som överlägsen 

 
52 Rex, John, (2000), Multiculturalism and Political Integration in Europé* i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging immigration and 
ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 58  

53 (ibid) s. 58  
54 (ibid) s. 58  

55 (ibid) s. 58  
56 (ibid) s. 59  

57 (ibid) s. 58  
58 (ibid) s. 59  
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minoritetsgrupper. När minoriteterna ses som hot är det således naturligt att vilja göra sig av 

med dem.5960  

2.4 Assimilation och ’individual approach’  

I den rättspolitiska dimensionen är det som tidigare nämnt fokus på individers relation till 

staten. Enligt Entzingers modell ska den rättspolitiska dimensionen med en ’individual 

approach’ leda till lika rättigheter. Länder som tillexempel anammar ’medborgarrättsmodellen’ 

och har en ’individual approach’ kommer att införa policys som gör det lättare att förvärva 

medborgarskap alternativt starkt förespråka förvärvandet av det nya landets medborgarskap. 

Detta för att immigranterna med tiden ska kunna uppnå de rättigheter som tillgodoses genom 

medborgarskap och därmed ha lika rättigheter.  På så sätt har individens relation till staten 

sammankopplats genom ett förvärvande av medborgarskap.61 Tankemönstret är det samma när 

det kommer till de politiska rättigheterna och deltagandet. Dessa rättigheter kopplas i största 

utsträckning på ett naturligt sätt ihop med medborgarskapet. När man förvärvat ett 

medborgarskap ska man ha tillgång till lika rättigheter att kunna rösta och delta i det politiska 

rummet, precis som alla andra som också innehar detta medborgarskap.62 Här är det tydligt att 

den ’likhet’ som speglas i modellen är avgränsad.  

  

’Individual approach’ ska enligt Entzingers modell leda till liberal pluralism i den kulturella 

dimensionen. Detta innebär att det finns en tanke om kulturen som en personlig och individuell 

ensak. Vi kan kombinera detta med den tidigare beskrivna synen om förvärvandet av formella 

politiska och rättsliga rättigheter och deltagande primärt i form av medborgarskap. 

Medborgarskapet skapar en enhetlighet där det finns lika rättigheter vilket innebär att staten ska 

skapa möjligheter för människor men den kommer inte att aktivt införa lagstiftning som främjar 

kulturell olikhet, detta eftersom kulturen enligt ’individual approach’ anses vara en privat 

 
59 (ibid) s. 69  

60 Richard Alba och Victor Nee är två sociologer som i sin bok ”Remaking the Amreican Mainstream” antar en annan syn på assimilation än den som 

Entzinger och Rex beskriver. Alba och Nee presenterar den, enligt dem, gamla skolans assimilation som den som kräver att en grupp frånsäger sig alla 

sina kulturella värden och blir en del av majoriteten. Denna typ av assimilation är statisk och etnocentrisk och utgår ifrån att majoriteten innehar det 

ideella kulturella uttrycket och minoriteterna således ska anpassa sig till detta. Detta tankesätt skapade, enligt Alba och Nee, en stadig grund för 

uppdelningen av människor som assimilerade kontra icke assimilerade istället för att se till helheten av den sociala kontexten av att vara inkluderad eller 

icke inkluderad i ett samhälle. Den nya assimileringsteorin, som Alba och Nee presenterar, utgår som sagt från en amerikansk kontext och handlar om 

utformningen av majoriteten eller ’the mainstream’ över tid. Alba och Nee menar att ’the mainstream’ genom åren har sett annorlunda ut och kommer 

att fortsätta se annorlunda ut. De menar således att den assimilation som kommer ske inte kan ses som statisk och således inte heller etnocentrisk eftersom 

vilka som räknas in i ’the mainstream’ ändras över tid. (Alba, Richard D. & Nee, Victor, Remaking the American Mainstream [Elektronisk resurs], 2003 

s. 1, 2, 3, 18) 

61 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 

immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 106  
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ensak.63 Statens neutrala angreppsätt är, enligt Entzinger, menat att inte lägga för stort fokus på 

någon kulturell enhet och på så sätt främja kulturella olikheter.64 Detta angreppsätt är lätt att 

koppla ihop med tanken om lika rättigheter då statens ’frånvaro’ i den kulturella sfären kan ses 

som ett främjande av lika rättigheter då staten inte favoriserar utan låter den kulturella 

dimensionen ’leva sitt eget liv’. Entzinger menar dock att det finns tydliga bevis för att 

’individual approach’ i den kulturella dimensionen ofta leder till assimilation men även kan 

leda till anomi och social exkludering. Detta då statens frånvaro kan göra det svårt för 

minoritetsgruppers kulturella uttryck att etableras eller bevaras vilket då kommer leda till 

assimilation inom några generationer. För vissa immigrantgrupper kan det vara svårt att anpassa 

sig till majoritetssamhället och dennas kultur vilket då kan leda till ofrivillig social exkludering 

eller anomi.65 

 

Den sista dimensionen är den socioekonomiska. Enligt Entzingers modell leder ’individual 

approach’ i denna dimension till lika möjligheter. Likt tidigare dimensioner enligt ’individual 

approach’ så handlar likheten här kanske främst om lika tillgången till något. Detta innebär att 

i den socioekonomiska dimensionen på marknadens spelplan ligger likheten i att alla 

exempelvis kan få ett arbete. Att det finns olika status och hierarkier för vem som får vilket 

arbete spelar mindre roll i detta hänseende.66 Återigen syns Entzingers avgränsade tolkning av 

’likhet’. Att man som immigrant är tvungen att arbeta sig uppåt i hierarkin är en naturlig del i 

’individual approach’. Entzinger menar dock att om länder har som mål att integrera människor, 

i enlighet med ’individual approach’, så kommer införlivandet av lika möjligheter att vara den 

största utmaningen. En vanlig åtgärd är att satsa på att immigranter så tidigt som möjligt ska få 

tillgång till det nya landets språk, i en svensk kontext är detta satsningar på exempelvis SFI. 

Detta för att man anser att lika språk möjliggör för lika möjligheter. Utöver detta krävs 

framförallt ett införrättande av anti-diskrimineringslagar som en grund för att kunna tillförse 

lika möjligheter inom den socioekonomiska dimensionen.67 Det är många europeiska länder 

som har förstärkt sin lagstiftning inom detta område. Sverige är dock ett av flera länder som har 

fått upprepad kritik från internationellt håll för att inte ha förstärkt sin lagstiftning när det 

kommer till speciella åtgärder för anti-diskriminering.68 

 
63 (ibid) s. 109  
64 (ibid) s. 109  

65 (ibid) s. 109  
66 (ibid) s. 110  

67 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 110  

68  Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention 
Twenty-second and twenty-third periodic reports of States parties due in 2016, Sweden, CERD/C/SWE/22-23  
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2.5 Sammanfattning 

Att se kombinationen av inkorporerandet av alla olika dimensioner och ’post-

immigrationstiden’ som en långtgående process som nyckeln till en lyckad integration tyder på 

att integration handlar om att inkludera hela samhället under en lång tid. Det handlar om att se 

till olika gruppers rättigheter och således också till deras möjlighet att utvecklas och tillhöra 

samhället i stort. Genom att synliggöra olikheter kan man förhoppningsvis också skapa en mer 

stabil grund för förståelse och gemenskap. 

 

Centralt för integrationen är även att den inte strävar efter likhet utan kanske snarare 

samhörighet och inkludering med bestående och respekterade olikheter. Individer och gruppers 

möjlighet att existera, ha tillgång till rättigheter och möjligheter i samhörighet med andra 

grupper som inte ser exakt ut som varandra. Integrationens subjekt är samhället i stort, med ett 

brett och multidimensionellt fokus. Det är denna förståelse av integration som jag kommer 

använda mig av och utgå ifrån vid vidare analys av materialet i uppsatsen.  

 

Assimilation kräver i grova drag en förståelse av samhället som bestående av majoriteten och 

minoriteter skilda från varandra. Där majoriteten är den styrande enheten som minoriteterna 

ska anpassa sig till. Det handlar om att minoriteterna ska lämna sina tidigare kulturella värden 

och således bli ett med majoriteten. Assimilationens subjekt blir således marginaliserade 

minoriteter, i dess anpassning till majoriteten. En central del av assimilationen är dess strävan 

efter likhet. Vad lika innebär kan vara svårt att greppa.  Lika möjligheter kan vara svåra att 

uppnå främst av den anledningen att det ofta rör sig om att det är den redan befintliga 

majoriteten som bestämmer utfallet av de lagar och möjligheter som ska infinna sig för 

minoriteten. Detta betyder inte att majoriteten nödvändigtvis kommer att stifta lagar som med 

avsikt missgynnar minoritetsgrupper men det är alltid svårare att se saker ur andras perspektiv.69 

Inom assimilationspolitiken är det återkommande med en avsaknad av och ett mer passivt 

förhållningssätt till aktiva åtgärder som främjar andra än majoritetens rättigheter. Detta 

eftersom majoriteten redan anses ha de rättigheter som krävs för att uppnå lika rättigheter och 

möjligheter. Det är denna definition av assimilation som jag kommer använda mig av och utgå 

ifrån vid vidare analys av materialet i uppsatsen.  

 
69 Entzinger, Han, (2000), The Dynamics of Integration Policies: A multidimensional Model i Koopmans, Ruud & Statham, Paul (red.), Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2000 s. 111 
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Rasism och vithetsnormer i Sverige  

2.6 Ras som social konstruktion och policys för att motverka rasism  

Sandra Fredman diskuterar ras och rasism i relation till de mänskliga rättigheterna i sin bok 

Discrimination and Human Rights The Case of Racism. Fredman argumenterar för att ras är 

socialt konstruerat och reflekterar ideologiska försök att bland annat legitimera ett socialt och 

historiskt hierarkiskt överordnande av vissa grupper. Rasism handlar således, enligt Fredman, 

om dominansrelationer och underordnande. I tanken om ras som socialt konstruerad menar 

Fredman även att det inte enbart finns en rasism, i den mening att rasism kan handla om hudfärg 

kopplat till kultur, kultur inkluderar i sin tur etnicitet, religion och språk och så vidare.70 Det 

finns av denna anledning många aspekter som adderas till varandra och spelar roll när man talar 

om rasism. Det handlar således inte enbart om ’vit’ kontra ’svart’ vilket ofta är det som antas 

när det kommer till rasism. 

 

Tobias Hübinette beskriver ras som ”ett sätt att dela in människor […] utifrån visuella och 

fysiska markörer som går tillbaka till kolonialismens och det ”vetenskapliga” rastänkandets tid 

[…].”.71 Hübinette menar att det handlar om att göra stereotypa antaganden av människor från 

olika specifika delar av världen. Att tala om ras i detta hänseende menar Hübinette är viktigt då 

det uppmärksammar olika gruppers upplevelser. Synliggörandet av de olikheter som finns är 

viktiga för både vita och icke-vita medlemmar av samhället.72 Viktigt att förstå här är att ’vit’ 

kan fungera som en markör för vissa egenskaper. Detta kan i sin tur leda till ’icke-vit’ som en 

markör för vissa andra egenskaper som inte tillhör kategorin ’vit’.  

 

Det finns, enligt Fredman, tre centrala dimensioner i förståelsen av rasism som påverkar 

individer och samhällen ur olika vinklar.  

”Racism can […] be seen to operate[…] along at least three axes: first, that of denigratory 

stereotyping, hatred, and violence; secondly, that of a cycle of disadvantage; and thirdly, 

the negation and even obliteration of culture, religion, or language.”73  

Dessa måste, vid utformning av policys för att motverka rasism, tas i beaktande av den specifika 

kontexten och gruppen som det riktas till.74 Med dessa olika dimensioner blir det tydligt att 

 
70 Fredman, Sandra. (red.), Discrimination and human rights [Elektronisk resurs] the case of racism, Oxford University Press, Oxford, 2001 s. 2, 11 
71 Hübinette, Tobias, Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh & León Rosales, René (red.), Om ras och vithet i det samtida Sverige, Mångkulturellt 

centrum, Tumba, 2012 s. 15 
72 (ibid) s. 13, 14  

73 Fredman, Sandra. (red.), Discrimination and human rights [Elektronisk resurs] the case of racism, Oxford University Press, Oxford, 2001 s. 13   
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rasism inte enbart handlar om våld och hot mot personer som det ofta kan antas. Rasism handlar 

om mycket mer, där stereotypiserande, återkommande strukturella nackdelar och succesivt 

nedbrytande eller ifrågasättande av kultur hör till de vanliga. Det blir således tydligt att man 

kan tala om rasistiska strukturer snarare än enbart rasistiskt hat. Strukturerna är mer 

svåråtkomliga än om det tillexempel hade handlat om konkret våld som skulle stoppas, även 

om detta också är svåråtkomligt.   

Fredman tar upp fyra olika policys som används i olika kontexter för att bland annat bekämpa 

olikheter och rasism. Den första benämner hon exkludering. Denna policy beskrivs ha fokus på 

beskyddandet av ett lands yttre gränser och kontrollerandet av immigration. Tanken med denna 

typ av policy är dock inte att exkludera utan snarare att skapa goda förutsättningar för dem som 

redan befinner sig i landet. Genom att kontrollera vilka som får ta sig in, skapas dock ett indirekt 

exkluderande.75 Fredman menar att genom en stark gränskontroll kan länder kontrollera vilka 

som kommer in och ut i landet och således hävda att de även säkerhetsställer ”‘good race 

relations at home’”.76  

Den andra policymetoden menar Fredman är assimilation. I assimilationspolicys förespråkas 

’likhet’ som den bärande faktorn för framgång. Likheten individer emellan skapas, enligt 

Fredmans tolkning av assimilation, genom att immigranterna blir som majoriteten. Detta görs 

genom en anpassning till det nationella språket, kulturen och olika sociala särdrag. Det handlar 

om att anpassa sig till den grad att det egna kulturella uttrycket inte är visuellt synligt längre.77 

Fredman menar att det finns två tydligt problematiska antaganden med förhoppningar om likhet 

enligt assimilationsmodellen. Dels handlar det om den etnocentriska tanken om att majoritetens 

kulturella uttryck är den som är bäst och viktigast dels om att minoritetsgruppens inte har något 

värde.78 Den tredje policymetoden beskriver Fredman som delvis assimilering. Denna metod 

tolererar mångfald i den privata sfären men inte i den offentliga och kräver således assimilation 

i denna. Eftersom att mycket av det vardagliga livet sker i det offentliga menar Fredman att det 

är svårt att bortse från att assimilation i denna modell är väldigt framträdande.79  

Den fjärde policymodellen kallas för pluralism eller relationell skillnad. Denna modell vill, 

enligt Fredman, ta fasta och tillvara på gruppolikheter och menar att policys måste utformas 

 
75 (ibid) s. 13  
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utefter detta. Det handlar om att skapa möjligheter för individer oavsett grupptillhörighet.80 

Fredman poängterar vikten av att förstå att uppmärksammandet av gruppolikheter inte är det 

samma som att sätta en grupp över an annan. Hon refererar till Iris Marion Young som menar 

att i konstaterandet att det finns olikheter mellan grupper så finns det inget konstaterande att 

det inte finns likheter mellan grupper. Det finns alltid likheter grupper emellan, men ibland kan 

skillnaderna vara viktiga att uppmärksamma.81 Detta kan kopplas samman med Entzingers syn 

på ’group approach’ där det också handlar om att skapa rättvisa möjligheter för olika grupper 

genom att bland annat satsa på olika typer av grupprättigheter och uppmärksamma olikheter.  

Dessa policys i relation till rasism i termer av ett multidimensionellt fenomen som är socialt 

konstruerat tyder på att de olika kontexterna som dessa policys skapar ger olika möjlighet för 

rasism att frodas. Den första policyn där exkludering är metoden för att kanske främst motverka 

olikhet snarare än rasism skapar en grund för att se dem som exkluderas som annorlunda. I detta 

fall kommer antagligen alla dimensioner för rasism att aktiveras gentemot ’de andra’. Det 

skapar en gemenskap för dem som befinner sig inom nationens gränser och ett osynliggörande 

av dem som inte gör det.82 När det kommer till policys om assimilering och delvis assimilering 

så skiljer det sig lite från exkludering eftersom man där är villig att inkludera utomstående 

människor i den gemenskap som skapats. Dock med villkoret att dessa människor anpassar sig 

till denna gemenskap. I denna anpassning kan samma typ av fientlighet infinna sig som i 

’exkluderingsmodellen’. Det handlar om ett medvetet eller omedvetet antagande eller 

stereotypiserande, av vilka som har alternativt inte har anpassat sig och kanske framförallt vilka 

som borde anpassa sig. I detta antagande om vilka som ska anpassa sig aktualiseras rasismen 

inte i form av våld eller hat, det handlar snarare om de andra dimensionerna som 

stereotypiserande, återkommande strukturella nackdelar och succesivt nedbrytande eller 

ifrågasättande av kultur. Det är i detta skede som vithetsnormer, i svensk kontext, aktualiseras.  

Den sista policyn, där fokus ligger på mångkulturalism och inkluderande, kan kopplas samman 

med det som i tidigare avsnitt förklaras som integration. Detta även om Fredman beskriver 

fenomenet i termer av pluralism som delvis är utfallet enligt en ’individual approach’ som 

beskrivits innan som ett led enligt assimilation. Konceptet för integration, med fokus på 

grupprättigheter och bevarandet av olikhet i en större gemenskap, är det samma inom det som 
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Fredman beskriver som pluralism.  

2.7 Vithetsnormer och färgblindhet i Sverige  

Hübinette menar att det i Sverige råder en vithetsnorm vilket innebär att det är underförstått i 

samhället att ’vara svensk’ är samma sak som att vara vit.83
 

I kombination med denna 

vithetsnorm finns det en falsk förställning om ’färgblindhet’. Denna färgblindhet syftar till en 

förställning om att människor i Sverige inte noterar hudfärg.84 En ytterligare parameter till detta 

är att det ofta är majoriteten, som definierar vad rasism är och hur den ska tolkas. Detta eftersom 

det ofta är majoriteten som har mer tolkningsutrymme och större spelplaner i samhället.85  

Med detta antagande om att vit är samma sak som svensk kommer det komplikationer för dem 

som är icke-vita. Det handlar om att vit blir en tydlig markör för svenskhet och för vissa 

egenskaper. Detta innebär inte att det är nödvändigtvis är mer eftersträvansvärt att vara vit men 

det finns vissa privilegier för vita personer som kommer med vithetsnormer. Detta blir speciellt 

tydligt på grund av ’färgblindheten’ som gör det svårt att få upprättelse eller medhåll för den 

strukturella rasism som gömmer sig bakom vithetsnormer. Ett resultat av att det är majoriteten 

som har tolkningsutrymme i kombination med färgblindheten blir ofta en projektion av 

problematiken. Det handlar om att skjuta undan den rasism som en vit person blir anklagad för 

att utöva eftersom hen inte ser hudfärg som en eventuell grund för kränkning. Det är snarare så 

att den icke-vita person som påpekar att något var rasistiskt är den som har uppmärksammat att 

det finns en skillnad mellan de två individerna och således är det denna person som ser hudfärg 

som ett problem.86 

Vithetsnormer kan ta sig varierande uttryck i olika sammanhang. Ett vanligt fenomen, i en 

svensk kontext, är att den vita kroppen associeras med det svenska språket. Den icke-vita 

kroppen associeras inte lika självklart med ’ett perfekt svenskt uttal’ och kan därför bemötas 

med förvåning om en icke-vit person talar flytande svenska utan brytning.87 Ett sådant 

uppmärksammande, det vill säga uppmärksammandet av en vit person som säger till en icke-

vit person att denne talar bra svenska, uppfattas sällan som rasistiskt från den vita personens 

håll. Detta eftersom att, som tidigare nämnt, rasismen inte direkt kopplas till underliggande 

 
83 Hübinette, Tobias, Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh & León Rosales, René (red.), Om ras och vithet i det samtida Sverige, Mångkulturellt 
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strukturer utan snarare till direkta påhopp eller glåpord.88 Rasismen ligger i detta fall i det 

stereotypa antagandet av den icke-vita personens icke-förmåga att tala bra svenska.  

Ett annat tydligt exempel är begreppet ’invandrare’ som har kommit att allt mer slarvigt 

användas om icke-vita personer oavsett om de har immigrerat till Sverige eller inte.89 Det är en 

beteckning på icke-vita personer som bekräftar vithetsnormens kärna i den svenska kontexten, 

det vill säga att vara svensk är samma sak som att vara vit.  

2.8 Sammanfattning 

Det är tydligt att rasismen har förskjutits från att handla om ’raslära’ i biologiska termer till att 

handla mer om rasism kopplat till sociala strukturer så som kultur eller klass. De biologiska 

finns dock kvar i den utsträckning att det visuella fungerar som markörer för stereotypiserande 

och uppdelning av människor i olika kategorier.   Att rasism handlar om mer än våld mot icke-

vita personer är viktigt att förstå om man vill få en rättvis samhällsstruktur för alla människor. 

Det succesiva nedbrytandet av individer som sker genom stereotypa antaganden, 

diskriminering eller det ständiga behovet av att behöva förklara och försvara sina kulturella 

uttryck är en produkt av strukturell rasism i ett samhälle med vithetsnormer. Jag kommer i 

vidare analys använda mig av denna förståelsen av rasism, det vill säga som ett sätt att dela in 

människor efter stereotypa antaganden som verkar inom flera dimensioner.  

Kapitel III –  Material 

Svensk integrationspolitik och strategier  
 

3.1 Sverige, framtiden och mångfalden – Från invandringspolitik till 

integrationspolitik  

Den 11 september 1997 lämnade regeringen över proposition 1997/98:16 gällande övergången 

från invandringspolitik till integrationspolitik. I propositionen uppmärksammas att Sverige har 

blivit ett mångkulturellt land och vikten av att ta vara på detta. Det handlar om att de framtida 

politiska besluten ska ge uttryck för det mångkulturella Sverige och besluten ska genomsyra 

denna förståelse genom samhällets alla nivåer. Dessa framtida beslut arbetar även mot ett nu 

definierat integrationspolitiskt mål:  

 

 
88 Rapporten: Afrofobi, en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige (2014), Mångkulturellt centrum, Tumba s. 5 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”Målen för integrationspolitiken skall vara lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som 

grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans 

och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.”90 

Arbetet som ska sträva mot det integrationspolitiska målet ska enligt propositionen ”inriktas 

på att ge stöd till individers egen försörjning och delaktighet i samhället, värna 

grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och 

möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism.”91  

I propositionen klargörs vidare att dessa mål och planerade strategier grundar sig på en tanke 

om ett mångkulturellt samhälle snarare än ett assimilerat samhälle. (SOU 1974:69) från 1975 

som är en föregångare och grund för prop. 1997/98:16, klargör att den dåvarande 

invandringspolitiken hade tre tydliga mål i form av jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Dessa tre mål var inte förenliga med en tanke om att invandrare skulle assimileras i samhället 

och man tog således ett aktivt avstånd från assimilation och välkomnade istället ett främjande 

av ett mångkulturellt samhälle, vilket lade grunden för övergången från invandringspolitik 

till integrationspolitik. (SOU 1974:69) lyfter även fram vikten av att inte enbart se ett 

erkännande av t.ex. en kultur som ett godtagbart mått för jämlikhet, valfrihet och samverkan 

utan främjandet bör ske genom aktiva åtgärder på olika nivåer i samhället.92 

Övergången från invandringspolitik till integrationspolitik utgjorde en viktig ändring för 

vilka som skulle vara integrationens subjekt. Enligt prop. 1997/98:16 fanns det en tydlig 

kritik från personer som hade invandrat till Sverige och nu befunnit sig i landet under en 

längre tid. Kritiken handlade om att begreppet invandrare slarvigt innefattade nyanlända 

såväl som personer som befunnit sig i landet under en längre tid. Nyanländas behov i form 

av bland annat tillgång till det svenska språket och ett arbete var saker som inte längre var 

ett problem för de personer som invandrat för ett antal år sedan, de hade andra behov och 

ställdes inför andra problem. Man ansåg det även vara problematiskt att efter flertalet år som 

svensk medborgare refereras till som invandrare.93 Det var således inte enbart begreppet i 

sig som var problematiken utan det som begreppet medförde.  

 
90 Regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden – från invandringspolitik till integrationspolitik s.1  
91 (ibid) s.1  

92 (ibid) s. 15 
93 (ibid) s. 17  
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Vidare framhölls det med anledning av diskussionen kring begreppet i prop. 1997/98:16 att 

integration nu skulle ses som en långvarig process på samhälls- och individnivå. Begreppet 

skulle med svenska mått mätt förstås som motsatsen till assimilation och ha ett fokus på 

jämlikhet. I integrationsprocessen kan en individ av egen fri vilja assimileras, men detta ska 

inte vara fokus från statligt håll utan staten ska skapa en grund för lika möjligheter för grupper 

såväl som individer.  

Vilka som var subjekt i sammanhanget skulle således komma att ändras i övergången från 

invandringspolitik till integrationspolitik. Tidigare hade de nyanlända invandrarna varit 

subjektet för invandringspolitiken. Med integrationspolitiken i fokus, där integration förstås 

som en process där samhälle och individ ska samspela med varandra, finns ambitionen att flytta 

subjektet i sammanhanget från en grupp individer (invandrare) till samhället i stort.94 Det 

handlar om att se över de lagar som dels innefattar begreppet invandrare dels se till så att det 

finns lagstiftning som möjliggör för allas jämlika deltagande i samhället på tillexempel 

arbetsmarknaden, i skolan och på fritiden.  

Prop. 1997/98:16 lyfter fram samhällsansvaret som ett givande och tagande. Det handlar dels 

om att det alltid krävs någon from av anpassning i mötet med nya människor, dels handlar det 

om att majoriteten alltid har ett särskilt ansvar gentemot minoriteterna.95 Denna anpassning 

likväl som det ansvar som majoriteten har mot minoriteterna är en balansgång som inte alltid 

är lätt. Det som är viktigt är dock att anpassning, i en kontext av nyanländas anpassning, inte 

handlar om assimilation utan snarare om förståelse för det samhälle man befinner sig i. På 

samma sätt handlar majoritetsansvaret om en förståelse för den maktposition som finns i ett 

samhälle där det finns tydliga majoritets och minoritetsgrupper. Om man vill uppnå jämlikhet 

i ett sådant samhälle behövs det representation på samhällets alla nivåer av de grupper som man 

menar ska vara jämlika med varandra.96  

Enligt prop. 1997/98:16 grundas ett jämlikt deltagande på de formella rättigheterna. Detta syftar 

till de rättigheter som är lagstadgade, så som rätten att bosätta sig var man vill97 eller att kunna 

rösta98. Samtidigt som detta är grunden för delaktigheten lyfter man fram att det krävs reella 

 
94 (ibid) s. 22 – 23  

95 (ibid) s. 23, 24 
96 (ibid) s. 24  

97 Artikel 2.1 EKMR stadgar att var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt välja sin 
bosättningsort. 

98 Regeringsformen 3 kap. 4 § stadgar att alla svenska medborgare över arton år har rätt att rösta. När det kommer personer som inte ännu är svenska 
medborgare så blir deltagandet i detta hänseende uteslutet.  
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möjligheter att utnyttja dessa rättigheter.99 Det krävs goda förutsättningar på tillexempel 

arbetsmarknaden och bostadsmarknaden men även i det politiska och högt uppsatta rummen 

för att delaktigheten ska kunna blomstra. De reella möjligheterna kan verkställas i ett 

förebyggande och motverkande av diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Dessa tre 

beståndsdelar utgör tydliga hinder för delaktighet när det kommer till integrationsprocessen. I 

enlighet med de integrationspolitiska målen och strategierna är det således nödvändigt att aktivt 

arbeta mot ett spridande av rasistiska och främlingsfientliga tankar och arbetet med detta 

beskrivs även det som ett ständigt pågående arbete.100  

 

Prop. 1997/98:16 sätter en tydlig grund för vad svensk integrationspolitik ska handla om och 

vad efterkommande styrdokument ska grundas på. En tydlig strategi som föreslogs i prop. 

1997/98:16 var införandet av en ny integrationsmyndighet som skulle följa upp utvecklingen 

inom svensk integration samt förmedla kunskap om integration. Centralt var även att ett 

inordnande av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering samt 

Diskrimineringsombudsmannen skulle ske i samband med bildandet av den nya 

integrationsmyndigheten. Myndigheten kom att kallas Integrationsverket.101  

 

Sammanfattningsvis ska integrationspolitiken således enligt prop. 1997/98:16 behandla 

integration som en långvarig process, där hela samhället är subjekt för processen och där målet 

är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ett mål som ska uppnås genom att främja 

delaktighet, värna om demokratiska värden, jämlikhet samt ett förebyggande och motverkande 

av diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Det ska handla om integration, inte 

assimilation.  

 

3.2 Den svenska integrationens ständiga förändring  

I proposition 2006/07:1 föreslår regeringen en avveckling av Integrationsverket. Statens budget 

är enligt Riksdagsordningen 9 kap. 5 § tilläggsbestämmelse 9.5.3 gällande utgiftsområden, 

uppdelad på 27 utgiftsområden. Integrationspolitiken ska efter avvecklingen av 

Integrationsverket från och med år 2007 ingå i utgiftsområde 13 som då behandlade området 

arbetsmarknad. Avvecklingen av Integrationsverket och övergången till integrationspolitiken 

 
99 Regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden – från invandringspolitik till integrationspolitik s.30  

100 (ibid) s. 30, 41  
101 (ibid) s. 108  
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som en del av området arbetsmarknad sker med prop. 1997/98:16 som fortsatt bärande grund 

för integrationspolitiken.102 

 

Att integrationspolitiken skulle tillhöra utgiftsområdet arbetsmarknad var inte långvarigt. I 

Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration, presenteras för första gången utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.103 

Enligt denna skrivelse får nu integrationspolitiken ett eget utgiftsområde tillsammans med 

jämställdhet.104 I denna skrivelse poängteras dock att integrationspolitiken utgörs av flera 

utgiftsområden än det som uppges i utgiftsområde 13. Integrationen är samhällsomspännande 

och behöver bejakas på olika områden.105 I Skr. 2008/09:24 stadgas sju strategiska områden för 

integrationspolitiken, dessa områden ska i sin tur ha konkreta strategier för att uppnå de 

integrationspolitiska målen. Den strategi som då listas som den primära är att införskaffa ett 

effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända. Det handlar om att snabbt och 

effektivt hitta incitament som främjar nyanlända invandrares etablering. Detta ska ske med 

betoning på individens kapacitet och egenansvar.  

 

Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden är, enligt Skr. 2008/09:24, nyckeln till en lyckad 

etablering.106  Med individen i fokus ska det även finnas valmöjligheter för denne. Valfrihet, 

etablering av flera aktörer och samverkan mellan aktörerna ska möjliggöra för individen att på 

ett smidigt sätt etablera sig i samhället. Det är även, enligt Skr. 2008/09:24, viktigt att 

”[r]elevant information om Sverige och det svenska samhället [förmedlas till den nyanlände] 

för en snabb etablering.”.107 Etablering av nyanlända invandrare är en stor del av den nu 

presenterade integrationen där etablering i stor utsträckning handlar om inträde på 

arbetsmarknaden och information om det svenska samhället.  

 

En effektiv bekämpning av diskriminering är, enligt Skr. 2008/09:24, en annan viktig strategi 

för att främja de integrationspolitiska målen. Denna bekämpning ska så småningom landa i ett 

samhälle fritt från diskriminering. Det är centralt att diskriminering försvinner från 

arbetsmarknaden då denna anses vara en huvudkomponent till integrationen.108 Mer konkret 

handlar de nya strategierna om att nå ut till arbetsgivare så att dessa är införstådda med 

 
102 Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration s. 5 

103 (ibid) s. 33  
104 (ibid) s. 33 

105 (ibid) s. 34  
106 (ibid) s. 35  

107 (ibid) s. 35 
108 (ibid) s. 53  
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diskrimineringslagen och konsekvenserna av att inte följa denna. Det införs en ny myndighet i 

form av Diskrimineringsombudsmannen som ska genomföra ett tillsynsarbete på 

diskrimineringsområdet. I kombination med detta införs ny lagstiftning på området samt 

diskrimineringsersättning för personer utsatta för diskriminering.109 

 

2009 läggs ett ytterligare regeringsförslag fram som kommer lägga grund för ovanstående 

etableringsstrategier inom integrationsområdet. Prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd, föreslår en ny lag om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lag (2010:197) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare, som den kom att kallas, syftar till att både underlätta och påskynda 

nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Även här är det, precis som 

tidigare nämnt, fokus på individens etablering och självständighet i form av insatser som ska 

leda till arbete. 110  

 

Det finns nu ett tydligt strategiskt fokus som pekar mot nyanlända invandrares etablering som 

ska syfta på insatser på arbetsmarknaden och i kommuner. Det gäller också att få bukt med 

diskriminering, främst på arbetsmarknaden så att så många som möjligt kan komma ut i arbete 

och inte behöva utstå diskriminering, varken på arbetsplatsen eller under ansökningsprocessen. 

 

År 2015 kommer integrationens inriktning mot etablering att bli ännu tydligare. Utgiftsområde 

13 behandlade fram till 1 september 2015 området integration och jämställdhet. I enlighet med 

prop. 2014/15:100 lägger den dåvarande regeringen fram ett förslag om detta utgiftsområdets 

namnändring. Utgiftsområde 13 ska nu istället behandla jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering. Detta sker på grund av att regeringen anser att det nya namnet passar 

bättre till regeringens nya politik på integrationsområdet.111 Området benämns fortfarande som 

integration, med samma mål och tankar kring begreppet som tidigare, men subjektet har nu 

ännu tydligare gått tillbaka från att handla om hela samhället till att fokusera på ’gruppen’ 

nyanlända invandrare.  

 

Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 

presenterar regeringens plan för detta utgiftsområde. När det kommer till nyanländas 

 
109 (ibid) s. 53 

110 Regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd 
111 Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer s. 246  
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invandrares etablering så står målet fast som tidigare, det vill säga lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.112 Det handlar om att främja nyanlända 

invandrares, andra skyddsbehövande samt deras anhörigas etablering. Denna etablering ska ske 

i arbets- och samhällslivet. För att uppnå de utsatta målen krävs det, enligt prop. 2015/16:1, 

generella men även riktade åtgärder. Prop. 2015/16:1 stadgar även att integrationsarbetet 

sträcker sig över flera av samhällets områden och slutar således inte inom utgiftsområde 13.  

Satsningen på etablering för nyanlända invandrare som en primär strategi för integration 

tydliggörs genom revidering av den tidigare etableringslagstiftningen Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för 

nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, förslår en harmonisering av den 

tidigare etableringslagstiftningen. Harmoniseringen innebär att den lagstiftning som riktas till 

nyanlända invandrare, i större utsträckning ska likna den som riktas till övriga arbetssökande i 

landet. Detta görs för att det ska finnas ett tydligt och enhetligt regelverk för alla arbetssökande. 

Harmoniseringen innebär även ett avskaffande av den tidigare möjligheten till en 

etableringsplan. Detta görs med skälet att möjligheten till etableringsplaner inte ges till övriga 

arbetssökande, och anses inte behöva ges till specifika grupper.113 För att harmoniseringen ska 

kunna genomföras föreslås en revidering av åtskillig lagstiftning på området etablering.114 Prop. 

2016/17:175 poängterar att de integrationspolitiska målen i första hand uppnås med hjälp av 

generella insatser som sträcker sig över hela samhället och når ut till hela befolkningen. 

Etableringsinsatser riktade till nyanlända invandrare är just riktade åtgärder som ska 

komplettera de generella insatserna.115 Propositionen kom att mynna ut i Lag (2017:584) om 

ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

 

Trots den stabila grund som prop. 1997/98:16 utgör för integrationen, byter de efterkommande 

strategierna fokus och subjekt. Man stadgar i de olika efterkommande propositionerna att 

integrationen är fortsatt prioriterad, i den mening att det handlar om en process som ska 

inkludera hela samhället. Det är dock så att de strategier som tas fram för att främja de 

integrationspolitiska målen tillsynes har bytt subjekt och fokus från hela samhället till en 

specifik ’grupp’, nämligen nyanlända invandrare. Det är också så att de generella åtgärderna 

 
112 Proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Förslag till statens budget 2016 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering s. 14 
113 Regeringens proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet s. 1, 34  

114 (ibid)   
115 (ibid) s. 31 
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som ska vara de som realiserar integrationen till en heltäckande process inte preciseras. Det är 

de riktade åtgärderna som får mest ljus på sig och tydligt budgeteras för.  

 

I läsningen av de dokument där ’generella åtgärder’ nämns skulle det kunna finnas en tanke om 

att inte precisera dem för att lämna utrymme åt olika aktörers egen bedömning. Det väcker dock 

en del frågetecken när de ’generella åtgärderna’ ständigt refereras till som primära och centrala, 

men som aldrig får någon definition. Kanske handlar den vaga beskrivningen som sagt om 

någon form av öppenhet eller icke bindande till specifika strategier. I kontrast till att man aktivt 

byter namn på ett utgiftsområde med förklaring att detta passar bättre till den nya politiken kan 

man få uppfattningen av att det faktiskt är strategin ’etablering av nyanlända invandrare’ som 

ska vägleda de generella strategierna. En annan tanke skulle kunna vara att i förhoppningen om 

att ’etablering av nyanlända invandrare’ som en primär pusselbit i integrationen, inte behöva ta 

till specifika generella åtgärder. Förhoppningen om att integrationen eventuellt löser sig om alla 

får tillgång till arbete skulle kunna legitimera ytterligare åtgärders sekundära snarare än primära 

användningsområde.  

 

3.3 Vilka integrationspolitiska strategier finns för att främja de 

integrationspolitiska målen?  

När det kommer till att uppnå integrationspolitikens mål beskrivs det kontinuerligt som något 

som görs genom generella åtgärder. Dessa åtgärder ska spegla hela samhället och täcka en 

mycket större del än vad utgiftsområde 13 budgeterar för.116 En tydlig strategi för att uppnå 

målet för integrationspolitiken är att komplettera de generella åtgärderna med riktade åtgärder 

som finns inom utgiftsområde 13. Det går således att se de generella åtgärderna, tillsammans 

med de riktade, som strategier för att främja de integrationspolitiska målen.  

 

När det kommer till de generella åtgärderna, som kan ses som den första strategin, finns ingen 

tydlig beskrivning av vad dessa innebär. Prop. 2019/20:1 behandlar utgiftsområde 13 och är 

den proposition som ligger till grund för 2020 års budget på integrationsområdet. I 

propositionen stadgas att de generella insatserna bland annat behandlar 

arbetsmarknadsområdet, utbildning, hälsa och sjukvård samt bostäder. Detta är inget tydligt 

förtydligande då det inte säger särskilt mycket om vilka insatser som faktiskt kommer att 

behandlas inom de respektive områdena.  

 
116 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering förslag till statens budget för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020. Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 
13, prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 13, prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 13, prop. 2018/19:1 Utgiftsområde 13 samt prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 13.  
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Den första riktade åtgärden och således den första tydliga strategin syftar, som tidigare nämnt, 

till satsningar på nyanlända invandrares etablering. Det handlar om att hitta snabba och lätta 

vägar för nyanlända invandrare att komma in i samhällslivet genom att få ett arbete. Det 

konkreta arbetet med etableringen delas upp mellan olika aktörer inom både statlig och 

kommunal sektor. Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare är som tidigare nämnt ämnad att harmonisera lagstiftningen gällande etablering. 

Denna lag är en gren i strategin för etablering av nyanlända invandrare. Lagen lägger stort 

ansvar på Arbetsförmedlingen som enligt dess 4§ är en ansvarig myndigheten att erbjuda 

nyanlända invandrare insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i 

arbets- och samhällslivet. Även Länsstyrelsen benämns i lagens 6§ som en ansvarig myndighet 

för att främja samverkan om etableringsinsatser mellan berörda aktörer. Regeringen kan enligt 

4§ 2a stycket 2a punkten, samma lag, bestämma kring etableringsinsatsernas innehåll och 

omfattning. Vad etablering, mer än fokus på arbete, innebär framgår således inte exakt av 

lagstiftningen.  

Den andra riktade åtgärden och således den andra tydliga strategin för att främja de 

integrationspolitiska målen är politik mot diskriminering. Prop. 2015/16:1 gällande 

utgiftsområde 13 stadgar att Sverige behöver ett systematiskt och samordnat arbete mot 

rasism.117 För att kunna genomföra detta föreslås en framtagning av en nationell plan mot 

rasism. I samma plan ska det ingå ett arbete för att förebygga hatbrott då man menar att rasism 

skapar en grogrund för hatbrott.118  

 

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som 

presenterades i prop. 2015/16:1 verkar fortfarande som den aktuella nationella planen mot 

rasism idag. Planen inleds med ”Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott.”119 och 

ska agera verktyg för att förebygga och motarbeta rasism och polarisering i samhället. Detta är 

en förutsättning för att integrationen och det mångkulturella samhället ska florera. En annan 

förutsättning är att arbetet ses som ett långsiktigt arbete som gäller alla i samhället, vilket det 

även beskrivs som i planen.120  

 

 
117 Proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Förslag till statens budget 2016 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering s. 52  
118 (ibid) s. 52  

119 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott s. 1 
120 (ibid) s. 1  
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Begreppet rasism får initialt en bred beskrivning i den nationella planen. Rasism beskrivs som 

stereotypiserande på grund av exempelvis föreställningar om ras, nationalitet, kulturellt 

ursprung eller hudfärg.121 Det handlar också om att se människor, på grund av detta 

stereotypiserande som statiska och oförenliga samt oförmögna att samexistera. Den nationella 

planen stadgar även att rasism inte har en biologisk utgångspunkt som den haft genom historien, 

men att det dock finns tendenser till sådana tankar inom vit makt-miljön.122  

 

”[Den strukturella rasismen] får till följd att människor får olika tillgång till rättigheter 

och möjligheter, makt och inflytande, på grund av andras medvetna eller omedvetna 

föreställning om en individs grupptillhörighet.”123  

En ytterligare viktig del av den nationella planen handlar om uppmärksammandet av den 

strukturella rasismen i samhället. I ett strukturellt sammanhang kan man inte se till isolerade 

händelser, det gäller att förstå helheten om man vill komma åt strukturerna.124 Den nationella 

planen stadgar även att det finns olika typer av rasism. 

”Det finns olika former av rasism t.ex. afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi 

och rasism mot samer. Regeringen använder dessa begrepp i betydelsen ideologier, 

uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot afrosvenskar, judar, 

romer, muslimer eller samer.”125  

De olika typerna av rasism beskrivs i den mening att det finns olika grupper som utsätts för 

rasism, det vill säga det finns exempelvis afrofobi, antisemitism och islamofobi. Det handlar 

alltså om fientlighet mot, i detta fall, afrosvenskar, judar och muslimer.126 Denna beskrivning 

av rasism är inte fel, men den är inte heller komplett vilket kan bli problematiskt i arbetet med 

identifierandet av rasism och således arbetet mot det vilket kommer diskuteras vidare i 

analysen.  

3.4 Sammanfattning  

Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund. Detta ska uppnås med hjälp av generella åtgärder som sträcker 

sig över hela samhället. Det framgår inte vad de generella åtgärderna innebär eller hur de riktar 

 
121 (ibid) s. 5  
122 (ibid) s. 5  

123 (ibid) s. 5  
124 (ibid) s. 5  

125 (ibid) s. 6 
126 (ibid) s. 5  
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sig till integration och det som prop. 1997/98:16 står för. De generella åtgärderna ska 

kompletteras med riktade åtgärder som har fått en central och viktig roll i arbetet med att främja 

de integrationspolitiska målen.   

 

De integrationspolitiska strategierna som finns för att främja de integrationspolitiska målen är 

således:  

 

1. De generella åtgärderna som ska täcka stora delar av samhället. Dessa generella åtgärder 

specificeras inte tydligare än så.  

2. Riktade åtgärder för nyanlända invandrares etablering. Denna strategi är den som tar 

mycket plats och tydligt definieras som central, dels genom de åtskilliga propositionerna 

som tar upp området, dels för att Utgiftsområde 13 har bytt namn till just nyanlända 

invandrares etablering. Fokus är självständighet och snabba ingångar på 

arbetsmarknaden för den nyanlände invandraren.  

3. Den riktade åtgärden politik mot diskriminering. Denna riktade åtgärd strävar efter att 

hitta vägar mot ett samhälle fritt från diskriminering. Ett viktigt led i detta arbete är 

införande av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och 

hatbrott.  

 

Prop. 1997/98:16 lägger en stabil grund för svensk integrationspolitik i övergången från 

invandrings- till integrationspolitik. Att politiken har skiftat genom åren i takt med 

regeringsskifte är kanske inte särskilt konstigt. Det som är anmärkningsvärt är att även om det 

flertalet gånger stadgas att integration är en långvarig process som gäller för hela samhället, där 

de generella åtgärderna ska vara primära, så är det de riktade åtgärderna som tar plats. 

Etablering av nyanlända invandrare är en strategi som ska leda till en snabb ingång till 

samhället, främst genom jobb, och således främja integrationen. Denna satsning kan ses från 

olika håll vilket kommer diskuteras vidare längre fram.  

 

Arbetet mot diskriminering och rasism samt främjandet av jämställdhet är även det riktade 

strategier för att främja integrationen. Det finns till en början en bred beskrivning av vad rasism 

är, som sedan smalnar av och landar i en mindre bred, om än korrekt, uppdelning av grupper 

utsatta för rasism. Initialt får den nationella planen mot rasism, rasism att handla om något mer 

än endast hudfärg. Det talas om stereotypiserande bland annat på grund av kulturella uttryck 
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och liknande. Vad detta stereotypiserande sedan antas landa i är en annan mindre bred förståelse 

av problematiken med rasism.  

 

Det stadgas att det finns olika typer av rasism, vilket också är korrekt, men sedan landar man i 

att dessa olika typer av rasism handlar om rasism mot olika grupper. Att det finns rasism mot 

olika grupper i samhället är inte en inkorrekt observation. Men om afrofobi, islamofobi eller 

antisemitism är det ’enda’ resultatet man får av ett stereotypiserande av människor så blir 

förståelsen av rasism smal. Afrofobi, islamofobi och antisemitism innefattar hat och fientlighet 

mot respektive grupp.127 Hat och fientlighet tar sig till uttryck på ett annat sätt än rasism som 

döljer sig i strukturer på exempelvis arbetsmarknaden. Rasism innebär inte endast hat och 

fientlighet. Det finns strukturer som inte innebär ett direkt hat eller någon direkt fientlighet som 

är rasistiska. I detta hänseende blir den nationella planen mot rasisms förståelse av rasism en 

aning smal. Detta kommer att diskuteras vidare nedan.  

Kapitel IV – Analys  

Svensk integrationspolitik och kopplingen till assimilation  
Jag har valt att använda mig av Entzingers modell (se Figur 1 s.15) gällande de olika 

dimensionerna i relation till implementering av integrationspolicys för att enklare kunna 

analysera materialet och skapa en tydlig överblick över svensk integrationspolitik.  

 

4.1 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – ett recept för assimilation?   

Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Om vi ska 

koppla detta till Entzingers modell så skulle vi utan ingående analys av innehållet kunna få en 

bild av svensk integrationspolitik som en produkt av en ’individual approach’. Ett snabbt 

antagande skulle sedan leda oss vidare till assimilation. Precis som tidigare nämnt är 

verkligheten dock mer komplex än att man kan applicera en mall och antas göra korrekta 

antaganden utifrån denna.   

 

Det är det tydligt att svensk integrationspolitik genom prop. 1997/98:16 försökt ta aktiva steg 

bort från assimilation och istället prata om integration. Integrationen ska enligt denna 

proposition spegla ett aktivt arbete för jämlikhet och demokratiska värden, detta genom olika 

 
127 Antisemitism, Forum för levandehistoria https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antisemitism (hämtad 2020-04-13),Islamofobi, Forum för 
levandehistoria  https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi (hämtad 2020-04-13) samt Afrofobi, en kunskapsöversikt över 

afrosvenskars situation i dagens Sverige (2014), Mångkulturellt centrum, Tumba s. 11  

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antisemitism
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi
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strategier. Den svenska synen på integration, som beskrivs i prop. 1997/98:16, kopplas an till 

dynamiken mellan staten och nationen, som beskrivs av Entzinger, i den mening att man 

tillsynes har förstått att det finns befintliga mångkulturella skillnader inom nationens gränser 

som staten behöver uppmärksamma och beakta i största möjliga utsträckning. Denna dynamik 

syns vidare i uppmärksammandet av att Sverige är och kommer förbli ett mångkulturellt land 

som behöver arbeta för att motverka diskriminering och främja demokratiska värden. Detta 

tyder även på en förståelse av att det behövs en noggrann reflexion över hur de olika 

maktbalanserna i samhället hanteras och utspelas på samhällets alla nivåer. Att se till alla olika 

dimensioner av samhället och hantera integrationen som en långtgående process som inkluderar 

hela samhället är något som således går att utläsa av prop. 1997/98:16. Även i stadgandet att 

målet för integrationspolitiken är bredare än insatser riktade till nyanlända invandrare finns det 

en förståelse av integrationen som en bred och multidimensionell process.  

 

Om vi läser prop. 1997/98:16 på detta sätt kan vi inte lika lätt anta att det finns 

assimilationspolitiska influenser inom svensk integrationspolitik. Det som stadgas i 

propositionen är inte applicerbart på en ’individual approach’ utan kan snarare ses som en 

’group approach’. Men en strävan efter integration i en teoretisk mening är en sak, de handlingar 

och strategier som ska genomföra och uppnå det utsatta målet kan vara en annan. Det är av 

denna anledning som vi inte kan dra den slutgiltiga slutsatsen att, eftersom att grunden till 

svensk integrationspolitik syftar till just integration så gör strategierna det samma. Det krävs 

därför ett närmare studerande av de olika integrationspolitiska strategierna för att kunna utläsa 

om de har assimilationspolitiska influenser och således effekter eller inte.  

 

4.2 Svensk integrationspolitik och den rättspolitiska dimensionen  

Lika rättigheter eftersträvas inom svensk integrationspolitik. Detta är även utfallet i den 

rättspolitiska dimensionen enligt en ’individual approach’. Av de tre strategier som listats, det 

vill säga de generella åtgärderna och de två riktade åtgärderna, är det ingen av dem som kan ses 

som direkt applicerbar i den rättspolitiska dimensionen. Eftersom de generella åtgärderna som 

sagt inte är explicit preciserade är det svårt att analysera dem.  

 

Om vi utgår ifrån grunden till svensk integrationspolitik är det inte självklart att ’lika 

rättigheter’ i den mening de beskrivs i prop. 1997/98:16 handlar om något som uttrycker strävan 

efter homogenitet i den bemärkelse som kan kopplas till assimilation. Om vi exemplifierar detta 
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med medborgarrättsmodellen där fokus är att generera medborgarskap för att kunna åtnjuta lika 

rättigheter. Svensk integrationspolitik stannar inte vid ett medborgarskap, det finns en teoretiskt 

bredare förståelse av vad integrationen innebär vilket också beskrivs i propositionerna som 

läggs fram. Likheten inom den rättspolitiska dimensionen för svensk integrationspolitik 

beskrivs således inte som en strävan efter homogenitet som det skulle kunna göra om det hade 

handlat om assimilation. Trots detta kvarstår faktum att lika rättigheter är det som eftersträvas 

vilket skulle kunna leda till ett kompromissande med olika gruppers rättigheter. I strävan efter 

likhet går det att nöja sig med just likhet och inte se till olika behov. Detta om vi ser till en 

avgränsad förståelse av ’likhet’. Där målet ’lika rättigheter’ tillsynes kan uppnås utan att 

tillgodose olikheter.  

 

Den riktade åtgärden ’politik mot diskriminering’ är en strategi som är ämnad att främja olika 

grupper. Det är dock inte ett aktivt initiativ till olika grupprättigheter. Det är således så att det 

inte finns några konkreta strategier för att främja grupprättigheter inom svensk 

integrationspolitik i den rättspolitiska dimensionen. Sverige har fått upprepad kritik från 

internationellt håll, mer specifikt från Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

(CERD), för att inte tillgodose grupprättigheter, detta genom att inte vidta speciella åtgärder på 

detta område.128 Artikel 1.4 i den Internationella konventionen mot alla former av 

rasdiskriminering stadgar att ”[s]ärskilda åtgärder vidtagna uteslutande för att åstadkomma 

tillfredsställande framsteg för sådana rasgrupper, etniska grupper eller enskilda personer, som 

är i behov av skydd för att kunna på lika villkor åtnjuta eller utöva mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, skall icke anses utgöra rasdiskriminering”. Detta handlar om 

balansgången mellan att identifiera olikheter och behov hos grupper samtidigt som man inte 

diskriminerar dem.  

Även om det är kontroversiellt och kräver extrem precision skulle ’positiv särbehandling’ eller 

’speciell anpassning’ kunna vara en strategi att applicera när det kommer till olika 

minoritetsgruppers rättigheter och möjligheter. Konceptet av kvotering av kvinnor, även om det 

är omdiskuterat, handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor på lång sikt. På samma sätt 

kan man applicera ’särskilda åtgärder’ som strategi för olika etniska grupper. Jag tror att det 

kan vara kontroversiellt och även krävande för de individer som är med om det i början. Det är 

kontroversiellt i den mening att det kräver någon form av identifiering av grupper som måste 

 
128 Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention 
Twenty-second and twenty-third periodic reports of States parties due in 2016, Sweden, CERD/C/SWE/22-23 s. 3 



 41 

göras på ett icke diskriminerande sätt. Det finns dock tydliga exempel på grupper i det svenska 

samhället där det finns en tydlig distinktion mellan dem och samhället i stort. Återigen kan vi 

tala om exempelvis afrosvenskar men även se till det intersektionella perspektivet och koppla 

på epiteten, kvinna eller muslim till det.129 Att identifiera och uppmärksamma att gruppen 

afrosvenskar har det sämre ställt på arbetsmarknaden ger oss möjlighet att skapa lösningar för 

denna grupp och samhället i stort. I tanken om att det handlar om att skapa bättre förutsättningar 

för de som kommer efter kan man se något positivt i identifieringen av olika gruppers behov. 

Det handlar om att skapa lika möjligheter genom att se och uppmärksamma olikheter vilket 

leder till en bredare förståelse av ’likhet’ och rättvisa än den som definieras enligt en ’individual 

approach’.   

Genom att inte vidta speciella åtgärder riskerar man kanske inte att diskriminera genom 

identifierande. Samtidigt är ett identifierande av en grupp inte alltid en diskriminering eller ett 

stereotypiserande av denna utan det kan även vara en bekräftelse och ett erkännande av en 

grupps behov. Ett stort problem när det kommer till diskriminering och rasism är just bristen 

på erkännande av de strukturer som finns. Genom att identifiera olikheter kan man även lyfta 

upp problemen till ytan. Ett tydligt exempel på detta kan göras i diskussionen ’kvinnor, män 

och jämställdhet’. I uppmärksammandet att kvinnor generellt sätt tjänar mindre pengar än män 

för samma typ av arbete diskriminerar man inte kvinnor. Det är för de flesta snarare ett 

uppmärksammande av strukturer som inte borde finnas och något som man vill göra något åt. 

I uppmärksammandet av att det finns icke-vita personer som utsätts för rasistiska strukturer, 

precis som de patriarkala, så diskriminerar man inte de icke-vita utan man uppmärksammar och 

erkänner ett problem som behöver lösas.  Identifiering av olikhet behöver således inte innebära 

att man gör stereotypa antaganden som leder till diskriminering. Det är en balansgång som 

kräver att man har koll på de strukturer som finns.  

Det finns en tvetydighet i relationen mellan den tydliga beskrivningen av integration som ges i 

prop. 1997/98:16 och målet som anges i samma proposition när man studerar lika rättigheter i 

ljuset av en ’individual approach’ och assimilation. I prop. 1997/98:16 finns det inga 

indikationer, förutom ordvalet ’lika’, som lutar åt assimilationspolitiska influenser. Det är dock 

så att det som sagt inte finns några tydliga strategier som främjar grupprättigheter. I strävan 

efter likhet kan olikheten förbises vilket paradoxalt nog inte alltid behöver vara det bästa.  

 

 
129 Wolgast, Stina; Molina, Irene och Gardell Mattias (2018), Rapport 2018:21 Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen 
Stockholm  
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4.3 Svensk integrationspolitik och den kulturella dimensionen  

När det kommer till strategier så är ett tydligt krav på den kulturella dimensionen enligt en 

’group approach’ den statliga närvaron genom aktiva åtgärder. Det finns inga svenska 

integrationspolitiska strategier som direkt går att koppla till ett aktivt främjande av olika 

minoritetsgrupper inom den kulturella dimensionen. Eftersom vi inte vet något mer specifikt 

gällande de generella åtgärderna är det svårt att anta att det finns specifika åtgärder som främjar 

just den kulturella dimensionen och multikulturalismen från statligt håll. Något som tyder på 

att det inte finns åtgärder som hindrar handlingar eller strategier som försöker motverka olika 

kulturella uttryck är det slöjförbud som lyckats röstas igenom.130   

 

I införandet av ett slöjförbud tar man ett aktivt beslut om att denna typ av ’olikhet’ inte ska få 

finnas i det offentliga. Beslutet stöttas genom argument som har anknytning till det liberala, att 

andra inte ska behöva utsättas för religiösa symboler eller liknande. Debatten kring slöjförbud, 

som inte kommer tas upp i detalj, är ett tydligt exempel på att det inte finns aktiva åtgärder som 

dels främjar minoritetsgruppers kulturella rättigheter dels är det ett exempel på att det inte finns 

aktiva åtgärder som stoppar handlingar ämnade att förhindrar kulturella uttryck och inte heller 

åtgärder som skyddar minoritetsgruppers kulturella uttryck. Även om beslutet om slöjförbud 

prövas av Diskrimineringsombudsmannen131 så skapar det misstro och opålitlighet för de 

individer som redan drabbats. Detta bland annat när aktiva åtgärder inte finns för att främja 

minoriteter.  

 

Sverige har även på detta område fått kritik från internationellt håll, där CERD, specifikt har 

anmärkt på diskriminering, i olika former, mot muslimer. Även här handlar det om att införa 

speciella åtgärder riktade mot specifika grupper för att försäkra deras rättigheter. Det handlar 

inte om aktiva åtgärder som ska tas av den specifika gruppen utan att säkerhetsställa att det 

finns lagstiftning och policys som omöjliggör för diskriminering av grupper.132  

Strategin ’politik mot diskriminering’ är en strategi som i någon form täcker alla dimensioner 

då den ska verka som en förutsättning för olika gruppers uttrycksmöjligheter. Till viss del 

 

130 Skurups kommun (2019) Skol- och utbildningsförvaltningen, Tjänsteskrivelse Diarienummer KS 2019.836  

131 Skurups kommun: Slöjförbud ska förhindra religiös omvändelse, SVT nyheter,  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-

folja-europeisk-praxis (hämtad 2020-04-29) 
132 Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention 

Twenty-second and twenty-third periodic reports of States parties due in 2016, Sweden, CERD/C/SWE/22–23 s.4  

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-folja-europeisk-praxis
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-folja-europeisk-praxis
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speglar den internationella kritiken den problematik som jag uppfattar med den nationella 

planen mot rasism. Som tidigare nämnt så nämns afrofobi, islamofobi och antisemitism som 

orsaker för den rasism som primärt ska bekämpas. Kritiken som upprepas från CERD handlar 

om ett icke uppmärksammande av olika typer av rasistiska strukturer och uttryck som måste 

bekämpas. Genom förståelsen av rasism som kopplad till hat och fientlighet kan det kanske 

finnas en förklaring till varför Sverige upprepade gånger inte tagit till sig av kritiken. Man har 

helt enkelt inte uppfattat problematiken.  

Det finns i läsningen av den svenska integrationspolitiken en strävan efter ett 

multikulturalistiskt samhälle vilket går ihop med en ’group approach’. Parallellt med detta finns 

det inga specifika åtgärder som aktivt främjar olika kulturella uttryck vilket kan tyda på att det 

finns en statlig frånvaro när det kommer till den kulturella dimensionen. Om målet för den 

svenska integrationen är ett multikulturellt samhälle kan den statliga frånvaron när det kommer 

till aktiva åtgärder för ett sådant främjande vara kontraproduktivt. Det kan således finnas en 

tvetydighet i vad det faktiskt är man vill uppnå och åstadkomma. Genom ett passivt försök att 

främja minoritetsgrupper, i den mening att passiviteten ligger i stadgandet att det behövs men 

att sedan inte aktivt agera, så kan man riskera att grupper hamnar i en social exkludering ifrån 

majoritetssamhället.  

Det går inte att hävda med säkerhet att svensk integrationspolitik i den kulturella dimensionen 

har assimilationspolitiska influenser. Prop. 1997/98:16 ligger som en täckmantel för de icke 

befintliga åtgärderna i både den rättspolitiska och kulturella dimensionen. Eftersom det finns 

en grund för integrationspolitiken som det ständigt hänvisas till är det svårt att hävda eller veta 

om man tagit hänsyn till denna grund eller inte. Samtidigt så kan ’handlingar säga mer än ord’, 

där propositionen i denna metafor är orden och de icke befintliga strategierna är handlingarna. 

Avsaknaden av aktiva åtgärder för främjandet av minoritetskulturer kan ses som ett tecken på 

att svensk integrationspolitik har assimilationspolitiska influenser. Samtidigt kan det kanske 

vara lättare att dra den slutsatsen ur aktiva handlingar än icke befintliga. 

4.4 Svensk integrationspolitik och den socioekonomiska dimensionen  

Till skillnad från de två första dimensionerna finns det konkreta strategier att analysera i den 

socioekonomiska dimensionen. Strategin att införa den riktade åtgärden etablering av 

nyanlända invandrare är en konkret strategi som faller in under den socioekonomiska 

dimensionen.  
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Det går att tolka de riktade strategierna gällande nyanlända invandrares etablering på olika sätt.  

Ett av sätten är att tolka den som en ’group approach’ strategi i den socioekonomiska 

dimensionen där rättvisa är målet. Detta i den mening att det handlar om ett identifierande av 

en grupp som behöver extra stöd i olika hänseenden och genom denna identifiering vill man 

uppnå rättvisa. Det som tydligast lyfts fram i denna strategi är tillgång till språk och arbete. 

Viljan att främja denna grupp finns sannerligen i läsningen av de styrdokument som nämns 

ovan. Samtidigt är denna riktade satsning väldigt central och integrationsprocessen, som 

kontinuerligt beskrivs som en långtgående process, skulle kunna stanna av när individen fått ett 

arbete och lärt sig det svenska språket. Detta eftersom att inga tydliga åtgärder eller strategier 

tar vid efter att detta har uppnåtts, vilket kan bli motsägelsefullt i förhållande till integrationen 

som ’en långtgående process’. De riktade strategierna kring etablering kan således tendera att 

överskugga den process som kallas integration. När det primära fokusområdet är att få 

nyanlända invandare i arbete försvinner integrationen som en långsiktig process som ska gälla 

för alla i samhället. Detta eftersom strategin riktar sig till en grupp individer och inte till 

samhället i stort.  

 

Om etablering av nyanlända invandrare ska ses som en ’group approach’ strategi där nyanlända 

invandrare blir en ’homogen grupp’ så kan man eventuellt tolka strategin som en strategi för att 

även främja grupprättigheter. Det skulle dock kunna finnas problem med att kategorisera 

nyanlända invandrare som en grupp som ska ha gemensamma grupprättigheter. Denna 

problematik går att koppla samman med problematiken som lyfts fram i prop. 1997/98:16 

gällande identifieringen av gruppen ’invandrare’ på ett felaktigt och diskriminerande sätt. Om 

etablering av nyanlända invandrare skulle ses som ett aktivt införande av grupprättigheter för 

gruppen ’nyanlända invandrare’ så kan man tendera att stereotypisera och generalisera inom 

den gruppen. Alla som kommer som nyanlända invandrare till Sverige har helt olika 

förutsättningar. Kön, ålder, religion, utbildning, etnicitet och nationalitet är bara några av de 

aspekter som skiljer dem som är nyanlända invandrare åt. Självklart finns dessa olikheter inom 

de flesta grupper, men i ljuset av vad grupprättigheter enligt en ’group approach’ vill 

åstadkomma så kan ett hävdande av att etablering av nyanlända invandrare är ett främjande av 

grupprättigheter bli felaktigt.  

 

En annan tolkning är att de riktade strategierna inte är en form av ’speciell anpassning’. 

Grunden för harmoniseringen av lagstiftningen riktad till etablering av nyanlända invandrare 

var att i stora drag få den lik befintlig lagstiftning för andra arbetssökande i landet. Det handlade 
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om att inte göra skillnad på arbetssökande och arbetssökande. Detta skulle kunna tolkas som 

ett försök att inte genomföra en form av ’speciell anpassning’. Harmoniseringen av 

lagstiftningen, där det handlar om att i någon mån skapa likhet mellan dem som söker arbete, 

kan luta åt en ’individual approach’ enligt den socioekonomiska dimensionen. Det handlar helt 

enkelt om att skapa lika möjligheter för alla arbetssökande. Detta går även att utläsa i 

dokumenten där fokus är på en snabb och lätt etablering snarare än något annat. Målet är helt 

enkelt att nyanlända invandrare ska få ett arbete så snabbt som möjligt, vilket arbete det är 

spelar mindre roll. På detta sätt kan man se att de riktade strategierna gällande etablering kan 

kopplas till en ’individual approach’ i den socioekonomiska dimensionen. Det handlar om en 

avgränsad förståelse av lika möjligheter.  

 

Problematiken ligger inte i huruvida man uppnår målet eller inte. Problematiken är snarare vad 

denna likhet speglar och åstadkommer i relation till den grund för integration som man ständigt 

refererar till. Den solidariska värdegrund som påstås finnas i skapandet av likhet. Relevant är 

också vad denna likhet förutsätter, vilket kommer diskuteras vidare nedan. Likheten enligt 

läsningen av styrdokumenten för svensk integration strävar inte efter homogenitet. Det är dock 

så att strävan efter likhet, med en avgränsad förståelse av likhet, samt ett icke främjande av 

grupprättigheter kan leda till ofrivillig social exkludering och en omedveten strävan efter 

homogenitet.  

 

Prop. 1997/98:16 ligger som en täckmantel över alla nya beslut som fattas. Det gör att besluten 

blir tvetydiga och svåra att tolka. Det finns en tydlig integrationspolitiks grund som man alltid 

kan referera till, samtidigt som beslut om fokus på nyanländas etablering och hur det är utformat 

kan tyda på andra strategier än de rent integrationspolitiska. Eftersom de generella åtgärderna 

inte är explicita så framstår det som att de riktade åtgärderna är de primära och de som får mest 

fokus. Den primära strategin för att uppnå det svenska integrationspolitiska målet är således 

etablering av nyanlända invandrare.  

 

4.5 Kan de svenska integrationspolitiska strategierna kopplas till strategier för 

assimilation?  

Att prop.1997/98:16 kan kopplas samman med teorier om integration snarare än assimilation 

är ganska tydligt. Integration behöver dock täcka de flesta dimensioner för att kunna fungera. 

Ett stort problem med svensk integrationspolitik är att det i enlighet med prop. 1997/98:16 
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hävdar att alla dimensioner ska täckas och visar att man har förståelse för olika typer av 

problematik kopplat till bland annat diskriminering och rasism, men ändå är det en dimension 

som får mest fokus. Det går även att tolka strategierna i den socioekonomiska dimensionen som 

att de går emot det propositionen säger genom att enbart fokusera på nyanlända invandrares 

etablering istället för att fokusera på samhället i stort.  

 

Det finns en ständig återkoppling till prop. 1997/98:16 som eventuellt gör det svårt att se nya 

efterkommande beslut för något annat än en ny gren av den gamla propositionen. Men om man 

tittar på strategierna och dess innebörd kommer saken i ett annat ljus. När strategierna frigörs 

från prop. 1997/98:16 och kan analyseras var för sig kan de ses med andra ögon.  

 

Svensk integrationspolitik kan kopplas till assimilation i bortseendet och icke främjandet av 

olikhet. Detta tillsammans med en smal förståelse av rasism och avsaknaden av 

grupprättigheter. Den ’likhet’ som eftersträvas inom den svenska integrationspolitiken kan 

kopplas samman med den avgränsade ’likhet’ som beskrivs i Entzingers modell. Strategierna 

vittnar om en ’likhet’ som nöjer sig med ’lika möjlighet till arbete för nyanlända invandrare’ 

som ett mått för ’lika rättigheter’. Denna snäva förståelse av lika rättigheter och möjligheter 

kan kopplas till olika varianter av assimilation.133 Om rasism, i kombination med detta, 

reduceras till hat och fientlighet kommer det vara svårare att påvisa rasistiska strukturer som är 

ett faktiskt hinder på bland annat arbetsmarknaden. Genom att peka på att ’alla har lika 

möjlighet’ att få tillgång till jobb så kan man gömma sig bakom det påståendet och förskjuta de 

strukturer som gör att tillexempel afrosvenskar har lägre betalt134, eller muslimer inte skulle få 

ha slöja på sin arbetsplats eller i kommunen där de bor.135  

 

Att nyanlända invandrare ska komma ut i arbete är självklart något positivt men om det blir 

centralfokus kan man tendera att glömma bort att integrationen ska vara en långvarig process 

som ska inkludera hela samhället. Avsaknaden av grupprättigheter i kombination med strävan 

efter likhet gör det svårt att inte dra slutsatsen att svensk integrationspolitisk främjar 

assimilation. Att grupprättigheter eller ’speciell anpassning’ inte är vanligt förekommande 

borde inte vara en anledning till att inte se över och eventuellt införa en viss anpassning. Att 

uppmärksamma olikhet kan vara nyckeln till att skapa riktiga förutsättningar för en mer 

 
133 Fredman, Sandra. (red.), Discrimination and human rights [Elektronisk resurs] the case of racism, Oxford University Press, Oxford, 2001 s. 13   

134 Wolgast, Stina; Molina, Irene och Gardell Mattias (2018), Rapport 2018:21 Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen 
Stockholm 

135Skurups kommun: Slöjförbud ska förhindra religiös omvändelse, SVT nyheter, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-
folja-europeisk-praxis (hämtad 2020-04-29) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-folja-europeisk-praxis
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/slojforbudet-skurup-vill-folja-europeisk-praxis
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jämställd integration i termer av att strategier för integration faktiskt riktar sig till alla i 

samhället. För att kunna rikta sig till alla måste det finnas förutsättningar för det, vilket skulle 

kunna vara att se mer till grupprättigheter eller ’speciell anpassning’ i större utsträckning.  

 

Svensk integrationspolitik, vithetsnormer och rasistiska strukturer   

4.6 Strävan efter likhet i den påstådda färgblindheten  

Vad finns det då för problem med assimilation kontra integration och assimilationens strävan 

efter likhet? Assimilation kan från ett teoretiskt perspektiv, som redan konstaterat, ses som den 

befintliga majoriteten som anses inneha det ’korrekta’ kulturella uttrycket, språket och 

levnadsättet och där det förväntas att minoriteterna anpassar sig efter detta. I denna ekvation 

kommer minoriteterna med största sannolikhet anses annorlunda. I skapandet av grupperna 

’minoriteter’ kontra ’majoritet’ är det lätt att göra stereotypa antaganden för vilka som tillhör 

vilken grupp. Assimilation kan således leda till uppdelning mellan olika grupper. Denna 

uppdelning kommer, till skillnad från den ’uppdelning’ som sker i uppmärksammandet av olika 

gruppers behov av stöd, ske med anledning av att olikheten bör försvinna. I strävan efter likhet 

kommer en identifierad olikhet ses som ett problem snarare än något som bör investeras i. Detta 

gör att det i assimilationen finns ett system som legitimerar en uppdelning av människor, med 

syfte att identifiera de olikheter som finns för att sedan ta bort dem.  

 

Vilken typ av ’likhet’ går att utläsa ur de svenska integrationspolitiska strategierna? ’Lika 

möjligheter’ är utfallet enligt en ’individual approach’ i den socioekonomiska dimensionen. 

Om vi tittar på strategin ’etablering av nyanlända invandrare’ så handlar den strategin i grova 

drag som sagt om att på ett effektivt sätt få nyanlända invandrare i arbete och genom detta 

främja integrationen i samhället. Genom att få tillgång till arbete hoppas man att det blir lättare 

för individer att känna sig som en del av samhället. Man hoppas också att den lagstiftning som 

införs gällande nyanlända invandrares etablering ska generera lättare lösningar för både de 

nyanlända invandrarna och de aktörer som verkställer lagstiftningen.136 Den ’likhet’ som går 

att utläsa i denna strategi finns således i tanken om lika möjligheter på arbetsmarknaden. Den 

tidigare lagstiftningen erbjöd bland annat en etableringsplan för nyanlända invandrare vilket 

inte erbjöds övriga arbetssökande. Etableringsplanen togs bort som en del av harmoniseringen 

av lagstiftningen.137 Harmoniseringen går således att tolka som ett led i strävan efter lika 

möjligheter. Den ’likhet’ som lagstiftningen talar om handlar således om individers likhet 

 
136 Regeringens proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet s. 34-35  
137 (ibid) s. 34–35 
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gentemot arbetsmarknaden, vilket kan kopplas till den avgränsade förståelsen av ’likhet’ som 

Entzinger presenterat i sin modell. Att sträva efter likhet i detta hänseende är inte per definition 

problematiskt eftersom att det är positivt att alla ska ha lika tillgång till möjligheten att 

införskaffa sig ett arbete. Problematiken ligger snarare i att det i läsningen av dokumenten går 

att tolka strategin ’etablering av nyanlända invandrare’ som den slutgiltiga lösningen på 

integrationen. Lika möjligheter kan inte uppnås genom att endast generera allas tillgång till 

arbete, det är en allt för snäv förståelse av begreppet. Det krävs bland annat att det finns en 

förståelse för konceptet att ’förstå varandra som likar’ och de strukturer som eventuellt hindrar 

detta koncept.  

 

Det är just i tanken om ’att förstå varandra som likar’ som vi kan diskutera färgblindhet och 

vithetsnormer. Det går att se den ’likhet’ som ’etablering av nyanlända invandrare’ förutsätter 

som en gren av färgblindhetens normer. Om vi förutsätter att Sverige är ett färgblint land, där 

etnicitet eller kultur inte ska spela någon roll för förutsättningarna att få ett arbete så är det 

rimligt att argumentera för att ’lika möjligheter’ och således ’likhet’ är tillräckligt för att uppnå 

de utsatta målen. Om vi däremot ser Sverige som ett icke färgblint land, där etnicitet eller kultur 

faktiskt kan spela roll vid arbetssökande men också i samhällslivet i stort så kan vi inte lika 

enkelt luta oss mot ’likhet’ som en lösning. I det andra exemplet är det snarare viktigt att dels 

uppmärksamma den olikhet som finns dels att generera lösningar som skapar möjligheter för 

rättvisa. Detta om vi ska se integration som en lång process som inte tar slut när nyanlända 

invandrare får arbete.  

 

Det finns självklart lagstiftning som ska täcka upp och gå in när etnicitet eller kultur på ett 

felaktigt sätt har spelat roll vid en arbetsansökan eller liknande. Detta i form av bland annat 

diskrimineringslagstiftningen. Men är det inte så att oavsett den välmenande tanken en 

harmoniserad lagstiftning som ska generera en god integration och en 

diskrimineringslagstiftning som ska gå in när det finns brister, att det fortfarande kvarstår 

strukturell rasism och vithetsnormer i det svenska samhället? Svaret på den frågan är tyvärr ja.  

 

När integration, som enligt prop. 1997/98:16, ska handla om inkludering i samhället, en 

inkludering som man i stor utsträckning primärt vill främja genom tillgång till arbete för de 

som är nya i samhället, finns risken att integrationen som en långvarig process glöms bort. I 

tanken om att likhet är målet, kan olikheten och förvaltandet av denna förbises. Om 

integrationen inte ses som en process förminskas även de strukturer som finns kvar även om en 
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nyanländ invandare får ett arbete. Eftersom integrationen påstås handla om mer saker än just 

tillgång till arbete borde det vara viktigt att också främja dessa saker som förhoppningsvis ska 

ta bort de strukturer som gör att integrationen inte fungerar som man vill.  

 

En väldigt grundläggande del när det kommer till jämlikhet är att lika ska behandlas lika.138 

Men när är individer lika och i vilka hänseenden? De modeller som inkluderar assimilation 

genererar, som nämnt, likhet genom strävan efter homogenitet i stor utsträckning. Denna likhet 

ska ske genom olika uttrycksformer och sätt att leva på. I strategier med assimilationspolitiska 

influenser kommer subjekten, i en svensk kontext, med största sannolikhet vara icke-vita. I 

kombination med den vithetsnorm som finns i Sverige, där vit är en markör för vissa kulturella, 

sociala och politiska värden kan det vara svårt att både uppmärksamma och få upprättelse för 

den problematik de rasistiska strukturerna skapar för icke-vita personer.  

Problematiken med strävan efter likhet i strategin ’etablering av nyanlända invandrare’ är inte 

att den syftar till att skapa homogenitet. Det finns inte någon svensk integrationspolitisk strategi 

som direkt säger att homogenitet är målet på något sätt. Problematiken är snarare att i strävan 

efter likhet kan rasistiska strukturer i större utsträckning bibehållas, detta eftersom likheten inte 

tar hänsyn till betydelsen av strukturerna. Om målet är att alla ska få ett arbete så spelar det 

ingen roll vilket arbete det är. Att individer kommer i kläm på vägen spelar inte heller så stor 

roll i denna syn på likhet. Tanken om lika möjligheter kräver ett aktivt värnande om olikheter, 

eftersom att det för många grupper initialt kan vara svårt att anpassa sig till samhället. Om det 

istället finns strategier ämnade att i större utsträckning inkludera och göra det möjligt för olika 

individer att bli en del av samhället, skulle det kunna skapa möjligheter för dessa individer att 

i mindre utsträckning behöva utstå de rasistiska och diskriminerande strukturer som finns idag. 

Den tidigare etableringsplanen för nyanlända invandare som togs bort i och med 

harmoniseringen och ’strävan efter likhet’ skulle kunna vara ett exempel på en strategi som 

faktiskt skapar lika möjligheter för olika grupper i samhället. Detta om det skulle motiveras 

med att man vet att det kan vara svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som nyanländ, snarare 

än att se denna strategi som främjande av grupprättigheter som diskuterades innan.  

Strategin etablering av nyanlända invandrare strävar inte efter likhet i termer av homogeniteten, 

men den utgår ifrån att färgblindheten är ett faktum. I antagandet om färgblindhetens existens i 

det svenska samhället kan vi legitimera att den likhet den påstås medföra leder oss framåt. 

 
138Fredman, Sandra. (red.), Discrimination and human rights [Elektronisk resurs] the case of racism, Oxford University Press, Oxford, 2001 s. 16  
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Färgblindheten är dock inte ett faktum, det är inte heller så att det enbart är en handfull individer 

som undermedvetet lärt sig ’att vara svensk är samma sak som att vara vit’. Att färgblindheten 

inte existerar och att vithetsnormer gör det syns bland annat i det ofta slarviga användandet av 

ordet ’invandrare’. Ordet som ofta refererar till icke-vita personers icke-svenskhet. Det är också 

viktigt att förstå den undermedvetna kopplingen mellan den vita kroppen och svenskheten och 

den icke-vita kroppen och icke-svenskheten som lätt går att förneka och förbise. Strävan efter 

likhet och samhörighet som ska infinna sig, som på pappret kan göra det, blir en illusion i 

relation till färgblindheten och vithetsnormerna som fortfarande finns kvar.139 Det är dock så 

att färgblindheten borde vara målet, i termer av att etnicitet och kultur inte borde spela någon 

roll, men om det inte är verkligheten blir det problematiskt att agera som att det vore det. Om 

integrationen, med de mål som sätts upp i prop. 1997/98:16, ska vara bärande för samhället, där 

solidaritet, samanhållning och en känsla av tillhörighet ska vara ledord går det inte att fortsätta 

tro att Sverige är ett färgblint land där vithetsnormer inte existerar.  

4.7 Förståelsen av rasism – en viktig del av integrationen   

Strategin ’etablering för nyanlända invandrare’ är en strategi som riktar sig till nyanlända 

invandrare och arbetsmarknaden. Eftersom strategin är menad att handla om integration så 

finns det även verktyg som är ämnade att främja integrationsspecifika komponenter. Det 

handlar om att främja multikulturalism och kanske framförallt motarbeta diskriminering och 

rasism på arbetsmarknaden, vilket man hoppas kunna göra det enklare för individerna i 

processen. Detta ska ske genom införandet av en nationell plan mot rasism. Detta är på 

pappret en åtgärd som är i linje med det arbete som ska främja integration, eftersom det i 

grunden ska handla om att man inte ska utstå diskriminering oavsett vem man är.  

Den riktade åtgärden politik mot diskriminering strävar, som sagt, efter vägar mot ett 

samhälle utan diskriminering. Den mest centrala delen mot detta mål är införande av den 

nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Den nationella 

planen stadgar att det finns olika typer av rasism vilket man översätter till rasism mot olika 

grupper, som man sedan kopplar till bland annat afrofobi, islamofobi eller antisemitism. All 

rasism som riktas mot afrosvenskar, muslimer eller judar handlar dock inte om hat eller 

fientlighet. Arbetsmarknaden, där den nationella planen mot rasism bland annat ska verka, 

är ett bra exempel på ett område där rasism i stor utsträckning kan handla om förutfattade 

meningar eller stereotypa antaganden som gör att människor inte har samma förutsättningar. 

 
139 Kilomba, Grada. Plantation Memories : Episodes of Everyday Racism. Münster ;: Unrast, 2008. Print. S. 92–93  
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I förståelsen av rasism som i stor utsträckning kopplad till just hat och fientlighet går det att 

missa underliggande strukturer.  

Att den strukturella rasismen, precis som det beskrivs i den nationella planen mot rasism, får 

till följd att människor får olika tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande 

är korrekt. Att detta till stor del beror på tillexempel afrofobi, islamofobi eller antisemetism 

är som sagt inte helt fel men inte heller helt korrekt. Denna smala syn på rasism får direkta 

konsekvenser på arbetsmarknaden där hat och fientlighet kanske inte är de största, även om 

detta också existerar, käpparna i hjulet när det kommer till diskriminering på arbetsplatsen 

eller i ansökningsprocessen. Jag tror inte att det faktum att afrosvenskar exempelvis har lägre 

lön140  i första hand beror på hat eller fientlighet mot dem. Det handlar snarare om de 

svåråtkomliga strukturerna ’vithetsnormer’ och ’påstådd färgblindhet’.  

Vithetsnormerna handlar bland annat om vem eller vilka det är vi föreställer oss när vi pratar 

om en ’svensk man eller kvinna’, en chef eller en läkare. Eller vad vi föreställer oss när vi 

pratar om en busschaufför eller en städare. Även om föreställningarna motsvarar 

verkligheten, så säger det något om verkligheten och våra förväntningar. Stereotypa 

antaganden kan för den som inte utsätts för dem kännas harmlösa och kanske onödiga att ta 

upp i jämförelse med just hat och fientlighet. Dessa strukturer är svåra att komma åt och få 

upprättelse för.  

Integration som ska vara långsiktigt och inriktad mot integrationen som en helhet måste sträcka 

sig längre än att säkerhetsställa individers tillgång till arbete. Att etablering av nyanlända 

invandrare förklaras som en riktad åtgärd bland flera generella åtgärder kan vi tolka som att det 

på något håll, även om det inte preciseras, görs mer. Men i förståelsen av integration som en 

lång process, där inkludering, maktbalanser och gemenskap är centrala delar för att lyckas 

måste det finnas tydliga strategier som tar vid och kan upprätthålla denna inkludering.  I 

integrationen som ’etablering av nyanlända invandare’ är det dessa individer som blir måltavla 

för huruvida vi kan anse integrationen lyckad eller inte. Har nyanlända invandrare satts i arbete? 

Om vi kan svara ’ja’ på den frågan kan vi med dessa mått även säga att vi tagit oss framåt i 

integrationen. Om vi istället ställer frågan ”har icke-vita personer lika möjligheter i samhället 

som vita personer” kommer svaret vara ’nej’. Även om svaret på den första frågan är ’ja’. 

Eftersom integrationen, samexistensen och jämställdheten förhoppningsvis ska ses som 

 
140 Wolgast, Stina; Molina, Irene och Gardell Mattias (2018), Rapport 2018:21 Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen 
Stockholm 
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ständigt pågående, ständigt närvarande och betydande så krävs det mer i utformningen av de 

riktade såväl generella strategierna för att uppnå de integrationspolitiska målen idag. Att arbeta 

med de underliggande strukturerna som vithetsnormer eller påstådd färgblindhet är viktigt för 

integrationen som helhet. Detta dels eftersom integrationen som helhet består av fler delar än 

’tillgång till arbete’, dels eftersom strukturer som vithetsnormer och påstådd färgblindhet är 

bromsklossar för lika möjligheter i samhället i stort. De lika möjligheterna och rättigheterna 

kan uppnås om individer får lika tillgång till mer än enbart arbete, vilket sker när strukturer som 

hindrar detta uppmärksammas och arbetas mot.  

 

I prop. 1997/98:16 stadgas det att en viktig del av integrationen är att majoritetsbefolkningen 

förstår den maktposition som de befinner sig i. Det handlar om representation ifrån olika 

samhällsgrupper i olika forum. Det finns tillsynes en förståelse för att det finns olika 

maktbalanser som behöver arbetas bort. I strävan efter likhet så tar man inte bort underliggande 

strukturer, det slätar snarare över och får det att se bra ut på utsidan. Det handlar om att ta fram 

reella möjligheter att nyttja sina rättigheter. Som konstaterat tidigare så måste man ibland påvisa 

olikheter för att kunna skapa jämlikhet.  

 

Jag har tidigare diskuterat eventuella grupprättigheter i form av ’speciella åtgärder’ för vissa 

grupper. I denna identifiering som skulle göras av grupper, baserat på kultur eller etnicitet kan 

vi stöta på problem. Problem som inte tas upp i den nationella planen mot rasism (på gott och 

ont). Det handlar om den så kallade ’omvända rasismen’. Begreppet omvänd rasism kan ibland 

användas av (oftast) vita personer när de känner sig särbehandlade av icke-vita personer.141 Den 

omvända rasismen i kombination med färgblindhet och vithetsnormer är förödande för icke-

vita personer. Det är många svenskar, vita som icke-vita, som vet att rasism existerar i 

samhället. De vet även vilka grupper det är som i störst utsträckning utsätts för denna rasism.142 

Det finns åtskilliga rapporter och utredningar som pekar på ojämlikhet och segregation i 

samhällslivet. Segregation i form av bostads- men även arbetsmarknadssegregation eller 

socialsegregation i olika former. Rapporterna visar att det finns icke-vita grupper i samhället 

som har lägre betalt, oavsett lika utbildning eller om de är födda i Sverige eller inte.143 Trots 

 
141 Severin, Jacob & Hjerm, Mikael (2015) Uppfattningar om rasism i Johansson, Bengt, Maria Oskarson, Henrik Oscarsson, Annika Bergström, and 
SOM-institutet. Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM-institutet, 2015. Print. Samhälle, Opinion, Massmedia, 63. s. 281  

 
142 Österberg, Oscar (2018) Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism, Forum för levande historia, Stockholm  

143 Österberg, Oscar (2018) Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism, Forum för levande historia, Stockholm, Wolgast, Stina; Molina, 
Irene och Gardell Mattias (2018), Rapport 2018:21 Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen Stockholm  
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detta är det svårt att påvisa de strukturer som ligger till grund för detta. Det är strukturerna som 

skapar det som så många kan identifiera, men som allt för sällan problematiseras.   

 

När det kommer till rekryteringsmönster så är det vanligt att man i stor utsträckning anställer 

personer som är lika sig själva. Detta diskuteras ofta när det kommer till jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Det vill säga att det är problematiskt att män ofta anställer andra män och så 

vidare.144 Där av diskussioner gällande kvotering eller diskussionen kring problematiken i 

allmänhet. På samma sätt tror jag att vi kan applicera etnicitet i denna diskussion. Det stora 

problemet här är att det i allt för liten utsträckning problematiseras kring vithetsnormer eller 

färgblindhet i dessa sammanhang. Det vill säga de underliggande strukturerna som skapar 

osynliga och ofta omedvetna hinder för icke-vita personer. Den strukturella rasismen är svår att 

komma åt speciellt i förståelsen av rasism som reducerad till hat och fientlighet145, i 

kombination med den påstådda färgblindheten. Den speciella anpassningen kanske är 

kontroversiell och den kanske inte behövs, i insikten om att ’omvänd rasism’ inte existerar och 

att strukturer som vithetsnormer och färgblindhet faktiskt gör det. När vi kan förstå att dessa 

strukturer är ett faktum kanske den riktiga förändringen kan ske.  

 

Färgblindheten bottnar i en tanke om att vi alla bara är människor, och i detta kan vi hitta likhet. 

En likhet som faktiskt bibehåller våra olikheter samtidigt som det tar fram våra likheter i vår 

mänsklighet. Vi är inte där ännu, det finns många strukturer som måste brytas och 

uppmärksammas innan vi kan ta oss dit. Förståelsen av rasism som något mer än hat och 

fientlighet är en viktig del i det arbetet, förståelsen av integration som något som hela samhället 

bör hjälpas åt med, i detta inkluderas att uppmärksamma olikheter och ta sitt ansvar när det 

kommer till maktbalanser och hierarkier. Det handlar om att inte lägga integrationen på en 

grupp individer som direkt eller indirekt ansvariga för att integrationen ska lyckas. Om 

integration ska handla om en långvarig process som inkluderar hela samhället kan vi inte nöja 

oss med att säga att integrationen är uppnådd när ’alla har lika tillgång till arbete’. Att nyanlända 

invandrare får tillgång till arbete är väldigt viktigt och en stor del av att inkluderas och känna 

tilltro till ett samhälle. Men det krävs mer än så vilket prop. 1997/98:16 vittnar om, men som 

kan ha glömts bort, i strävan efter likhet.  

 

 
144’Män anställer helst män’ Kollega (2019) https://www.kollega.se/man-anstaller-helst-man, Jämställdhetskartan, tillgänglighet och jämställdhet 
https://www.jamstalldhetskartan.se/begrepp-och-teori/arbetsliv.html (hämtade 2020-05-04) 

145 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott Se även: Österberg, Oscar (2018) Med egna ögon – svenska vardagsförståelser 
av rasism, Forum för levande historia, Stockholm s. 9  

https://www.kollega.se/man-anstaller-helst-man
https://www.jamstalldhetskartan.se/begrepp-och-teori/arbetsliv.html
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4.8 Bidrar assimilering och assimileringspolitiska strategier, i en svensk 

kontext, till ett upprätthållande av rasistiska strukturer? 

När jag undersökt de svenska integrationspolitiska strategierna och tillhörande åtgärder som 

den nationella planen mot rasism kan jag inte utläsa någon illvilja eller medveten strävan efter 

assimilation. Samtidigt kan jag inte heller utläsa den grund till integrationen som uppges i prop. 

1997/98:16 i de strategier som är tillsatta idag. Strategin etablering av nyanlända invandrare 

strävar efter en snäv förståelse av lika möjligheter. En förståelse som förutsätter och utgår ifrån 

ett samhälle fritt från diskriminering. Att sträva efter ett samhälle fritt från diskriminering är 

inte samma sak som att utgå ifrån att vi redan är där. Om integration handlar om en helhet, där 

individer oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska kunna delta och ha tillgång till lika 

möjligheter och rättigheter i hela samhället, är det inte rimligt att anse integrationen uppnådd 

när ’alla har tillgång till arbete’. Att ha tillgång till arbete i dagens svenska samhälle borde vara 

en självklarhet.  

 

Genom att fokusera på dessa komponenter som centrala faktorer för lyckad integration tror jag 

att det finns stor risk att strukturer som hindrar människor från att inkluderas på fler sätt än 

genom att få ett arbete ignoreras och glöms bort. De får mindre betydelse när fokus ligger på 

likhet. På detta sätt kan assimilationspolitiska strategier bidra till upprätthållandet av rasistiska 

strukturer. Det vill säga genom att flytta fokus från samhället i stort, till en specifik grupp samt 

i detta fokusskifte glömma bort de strukturer som med största sannolikhet kommer kvarstå om 

de inte aktivt arbetas mot. Svensk integrationspolitik tenderar att tala om integration som riktad 

till en grupp, nämligen nyanlända invandrare. Strategin etableringen av nyanlända invandrare 

förutsätter ett färgblint samhälle utan vithetsnormer, vilket tyvärr inte är fallet i en Sverige idag. 

För att göra det lättare förstår man att det måste finnas en politik mot diskriminering. Denna 

politik förutsätter allas deltagande, detta eftersom diskriminering förutsätter olika parter. Denna 

strategi kan således per definition inte enbart inkludera ’nyanlända invandrares’ deltagande. 

Arbetet mot diskriminering måste ske kontinuerligt över hela samhället. Detta för att 

upprätthålla icke-rasistiska strukturer och därmed arbeta för en bättre och hållbar integration 

som en långvarig process.  

 

I synen på integration som en långvarig process där man bibehåller tanken om ’en grupp som 

ska integreras med en annan’ kommer människor bli objektifierade och marginaliserade. Detta 

eftersom denna uppdelning av grupper som sagt leder till identifierande av olikhet i syfte att ta 

bort olikhet snarare än att främja den. Vilket skapar möjlighet för objektifiering och 
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marginalisering. När vi tar bort fokus från ’en grupp som ska integreras med en annan’ så 

kommer människor förhoppningsvis inte heller känna sig marginaliserade eller objektifierade. 

Så, bidrar assimilering och assimileringspolitiska strategier, i en svensk kontext, till ett 

upprätthållande av rasistiska strukturer? Även om det alltid finns två sidor av myntet, vill jag 

svara ja på den frågan. I bortseendet och icke främjandet av olikhet som skapas av vithetsnormer 

finns de assimilationspolitiska influenserna, tillsammans med en smal förståelse av rasism och 

avsaknaden av grupprättigheter. Det mest framträdande är hur strävan efter likhet succesivt kan 

komma att kompromissa med den grund för integration som så tydligt och ständigt refereras 

till. Strukturer som vithetsnormer, tron på färgblindhet eller påstådd omvänd rasism är 

strukturer som inte handlar om enskilda individers syn på samhället eller liknande. Begreppet 

strukturer handlar om ”de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en 

helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd”146. Applicerar vi detta på 

strukturer som vithetsnormer eller påstådd färgblindhet innebär inte det att alla individer i det 

svenska samhället har rasistiska åsikter eller utövar rasistiska handlingar på ett aktivt sätt. Det 

innebär att strukturerna gör helheten och att vi alla är en del av strukturerna och helheten i 

någon mån, oavsett om vi aktivt utför dem eller passivt ser på när det sker. Det finns många bra 

ideella engagemang när det kommer till integration och anti-rasism. Det är dock även här viktigt 

att vi förstår hur vi ser på rasism, vilka strukturer som behöver arbetas med och problematiseras 

samt hur vi ser på integration över lag. Ska det enbart handla om de nyanlända invandrarna och 

deras etablering, eller ska det handla om de strukturer som gör att oavsett om du är nyanländ, 

bott här i 20 år eller är född här så tenderar du att ses som ’invandrare’ och således inte svensk 

om du är icke-vit, vilket leder dig till otaliga problem i samhället? Det borde i större 

utsträckning handla om det senare, eftersom det är i problematiserandet av de underliggande 

strukturerna som lösningarna kommer finnas. Lyckad integration kan inte definieras som 

’nyanlända invandrares tillgång till arbete och det svenska språket’. För att citera Julius, jag 

tror det krävs mer än så.  

Kapitel V – Slutsatser  

 

1. Det finns tre strategier för att främja de svenska integrationspolitiska målen. Den första 

strategin är generella åtgärder. Vad dessa generella åtgärder innebär går inte att explicit 

utläsa, vilket får mig att tänka att de övriga strategierna är mer centrala. Den andra 

strategin är en riktad åtgärd och behandlar ’nyanlända invandrares etablering’. Denna 

 
146Struktur, NE uppslagsverket,  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/struktur (hämtad 2020-05-08) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/struktur
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strategi är utförlig, får mycket fokus och är en central del av den svenska 

integrationspolitiken idag. Den tredje strategin är även den en riktad strategi och 

behandlar ’arbetet mot diskriminering’. Här är den nationella planen mot rasism, 

liknande former av fientlighet och hatbrott en central del i arbetet.  

 

2. Det är i bortseendet och icke främjandet av olikhet som skapas av vithetsnormer som 

de assimilationspolitiska influenserna, inom svensk integrationspolitik, träder fram.  

Detta tillsammans med den smala förståelsen av rasism och avsaknaden av 

grupprättigheter. Tanken om integration som en långvarig process förutsätter att det 

finnas tydliga strategier som tar vid när nyanlände invandrare fått ett arbete. Strategier 

som är riktade till ’post-immigrationstiden’ och samhället i stort. Detta eftersom 

integrationen inte kan vara riktad till en ’grupp’. Det förutsätter även att det finns ett 

aktivt arbete för att främja olikhet och ta bort den problematik som vithetsnormer 

skapar. Företrädelsevis arbetar man för att problematisera, uppmärksamma och ta bort 

vithetsnormer. Detta är ett enormt arbete som startar med en förståelse av de 

underliggande strukturer som omöjliggör ’lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter’ 

för vissa grupper i samhället. Att människor kommer ut i arbete är som sagt nödvändigt 

och viktigt på många plan. Men att kunna leva ett liv med rättvisa förutsättningar är 

även det extremt nödvändigt och viktigt. Detta om målet är en integration där lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter kan realiseras och gälla alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund. 

 

3. Det behövs en uttalad bredare förståelse av rasism och rasistiska strukturer i det svenska 

samhället. Vithetsnormer och färgblindhetens icke-existens måste problematiseras och 

beaktas i större utsträckning. Det handlar inte om att säga att ’alla är rasister’, det 

handlar om att förstå de problem och strukturer som existerar. Det ständiga men alltid 

relevanta exemplet är samhällets kamp för kvinnors rättigheter. När ’me too’ 

aktualiserades som mest i västvärlden talades det om ’inte alla män’ för det handlar inte 

om att beskylla alla män. Det handlar inte heller om ’alla vita diskriminerar och utövar 

rasistiska strukturer mot icke-vita’. Det handlar om att förståelse, acceptans och att ta 

sig framåt. Det kan vi inte göra om vi ständigt förnekar. Rasism är ett faktum, 

utanförskap är ett faktum, de flesta vet om det men många blundar och pekar på någon 

annan.  
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