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ABSTRACT 

 

[ENG] 

In this master’s thesis a critical study of the Swedish integration strategy and its combability 

with an ethical understanding of human rights is conducted. By using a text analytical review 

of the government bills and documents that form the basis of the integration strategy, the study 

analyzes how well it provides for and protects the human rights of refugees. The analysis is 

carried out using two theoretical perspectives: an integration perspective in order to determine 

the understanding of integration that can be found in the strategy, and an ethical human rights 

perspective to make an assessment of its compatibility with the ethical understanding of human 

rights that is used in this study. The results show that the strategy has a solid foundation with 

an imperative about refugees’ equal human value and equal right to have rights as citizens, 

however this is not carried out in the actual implementation of the strategy. Instead of working 

against the exclusion of refugees there are elements present in the strategy that contribute to 

maintaining oppressive structures and weakening the protection of refugees’ rights. Although 

there cannot be found any pronounced intent to this in the texts examined, the outcome is the 

same, and with this the strategy is not considered compatible with an ethical understanding of 

human rights. For the strategy to be deemed compatible, stronger measures must be taken than 

are already in place to strengthen protection of refugees’ rights and equal opportunities to 

participate in the society. 

Keywords: Integration, Refugee, Exclusion, Sweden, Human Rights, Ethics.  

 

[SV] 

I denna masteruppsats genomförs en kritisk granskning av den svenska integrationsstrategin 

och dess förenlighet med en etisk förståelse av de mänskliga rättigheterna. Genom en 

textanalytisk granskning av de statliga propositioner och dokument som ligger till grund för 

integrationsstrategin analyseras hur väl denna tillgodoser och skyddar flyktingars mänskliga 

rättigheter. Analysen genomförs med hjälp av två teoretiska perspektiv: ett integrations-

perspektiv för att fastställa vilken förståelse av integration som kan återfinnas i strategin och ett 

etiskt människorättsperspektiv för att göra en bedömning av dess förenlighet med den etiska 



 
 

förståelsen av de mänskliga rättigheterna som drivs i denna studie. Resultatet visar att strategin 

har en stadig grund med ett imperativ om flyktingars lika mänskliga värde och lika rätt till 

rättigheter som medborgare, men att detta inte får gehör i det faktiska genomförandet av 

strategin. Istället för att bryta flyktingars utanförskap finns det element i strategin som bidrar 

till att förtryckande strukturer upprätthålls och flyktingars rättighetsskydd försvagas. Även om 

det inte kan återfinnas någon uttalad avsikt till detta i de granskade texterna är utfallet 

densamma, vilket gör att strategin inte bedöms vara förenlig med en etisk förståelse av de 

mänskliga rättigheterna. För att strategin ska kunna bedömas vara förenlig måste starkare 

åtgärder vidtas än vad som redan görs för att stärka flyktingars rättighetsskydd och lika 

möjligheter att delta i samhället. 

Nyckelord: Integration, Flykting, Utanförskap, Sverige, Mänskliga Rättigheter, Etik.  
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1. INTRODUKTION 

Historiskt sett har människor på flykt ofta blivit illa behandlade och än idag har flyktingar svårt 

att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. En av de främsta forskare som drivit denna fråga 

är Hannah Arendt. I boken The Origins of Totalitarianism (2017) utvecklar hon denna problem-

atik. För att garantera att de hemskheter och den inhumana behandlingen av människor under 

andra världskriget aldrig skulle ske igen gick världen samman och fastställde en uppsättning av 

universella mänskliga rättigheter som varje människa besitter enbart i kraft av att vara 

människa. Dessa rättigheter grundades på principen av varje människas inneboende mänskliga 

värde och var menade att existera bortom nationalstaten, det vill säga, oberoende av individens 

rättsliga status eller politiska tillhörighet (Arendt, 2017: 381–382). Som efterföljd av kriget 

fördrevs miljontals av människor som blev tvungna att fly sina hem och söka skydd i andra 

länder för att garantera sin säkerhet. När det väl behövdes garanteras grundläggande rättigheter 

för de som förlorat allt, inklusive sin nationella tillhörighet, påtalade Arendt att det inte fanns 

någon auktoritet eller stat villig att garantera dem dessa nyligen erkända rättigheter. Flyktingar 

och statslösa blev utpekade som oönskade och paradoxen med de mänskliga rättigheterna blev 

tydlig; rättigheter som existerar enbart i kraft av att vara människa kan inte garanteras utan att 

någon garanterar dem (Arendt, 2017: 351, 381–384).   

År 2015 upplevdes ett dramatiskt uppsving av antal flyktingar som sökte sig till Europa i hopp 

om ett liv fritt från krig och förföljelse. Under år 2018 uppskattades över 70 miljoner människor 

runt om i världen vara på flykt från sina hem till följd av krig, konflikt och förföljelse. Detta är 

mer än vad de Förenta Nationernas [FN] flyktingkommissariat [UNHCR] har sett sedan andra 

världskrigets slut (UNHCR, 2019). Antonio Guterres, dåvarande kommissarie för UNHCR och 

FN:s nuvarande generalsekreterare, gjorde följande uttalande 2015 i ljuset av den så kallade 

”flyktingkrisen”: ”Europe is facing a moment of truth. This is the time to reaffirm the values 

upon which it was built.” (Inter-Agency Standing Committee, 2015). Det höga trycket på 

Europa och dess kapacitet för flyktingmottagande genererade snabbt stereotypiserade negativa 

attityder gentemot invandrande flyktingar vilka ofta blev framställda som ett hot mot nationell 

säkerhet och social ordning (Hynie, Refugee Integration: Research and Policy, 2018: 268), 

vilket kan antas vara olikt de värden Guterres syftade till att Europa är byggt på.  

Sverige är ett av de europeiska länder som för tillfället är värd åt flest flyktingar per invånare 

(Hynie, Refugee Integration: Research and Policy, 2018: 265–266). Forskare har också sett en 

ökning av främlings- och invandrarfientliga åsikter bland den svenska befolkningen (Ahmadi 
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et.al., Diversity barometer: Attitude Changes in Sweden, 2020: 22). En konsekvens av detta är 

att flyktingar ofta avhumaniseras och tillskrivs skulden för samhälleliga oroligheter och 

konflikter (Hynie, 2018: 268).   En sådan föreställning av flyktingar får starka konsekvenser på 

deras möjligheter att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda då de inte betraktas som människor 

med lika mänskligt värde. Rasism, marginalisering och utanförskap utgör även starka hinder 

för flyktingar att inkluderas i den samhälleliga gemenskapen (Ahmadi et.al., 2020: 22; Hynie, 

2018: 265). I samhällen med ett utbrett utanförskap och rasism existerar inte människor på lika 

villkor och flyktingar riskerar att marginaliseras och försättas i en ytterligare utsatt situation 

(Ahmadi et.al., 2020: 22).  

För att inkludera flyktingar i samhället på lika villkor och skydda deras mänskliga rättigheter 

behövs en fungerande integration. Det finns däremot ingen allmän vedertagen definition för 

integration eller konsensus om hur en integrationsmodell bör utformas. Detta innebär att varje 

lands integrationspolitik ser olika ut. Hynie menar att en bred definition av integration handlar 

om inklusion och deltagande i såväl ekonomiskt som socialt liv (Hynie, 2018: 265). Hur ser då 

en integration ut som värnar om och uppfyller flyktingars mänskliga rättigheter?1 Sverige har 

länge utgått från att invandrare i Sverige ska ha lika rättigheter som svenska medborgare vilket 

har gjort att den svenska integrationsstrategin historiskt sett har utformats för att främja 

jämlikhet (Emilsson, 2014: 356). Än idag är målet för den svenska integrationspolitiken ”[…] 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” 

(Regeringskansliet, 2017). Under de senaste åren har forskning visat att flyktingars tillgång till 

arbete har fått en nyckelroll i den svenska integrationsstrategin (Valenta & Bunar, State Assisted 

Integration: Refugee Integration Policies in Scandinavian Welfare States, 2010: 464). Frågan 

är dock huruvida en integrationsstrategi med fokus på arbete är tillräckligt för att skydda 

flyktingars mänskliga rättigheter och bidra till deras jämlika samhällsdeltagande när det finns 

utbredda strukturer för främlingsfientlighet och diskriminering vilka försätter flyktingar i 

utanförskap. 

 
1 Det finns många begrepp som används i det vardagliga talet om en individ som migrerar från en plats till en 

annan, så som migrant och flykting. Det finns dock anledning att särskilja på dessa begrepp då misslyckade av att 

göra så är problematiskt och kan enkelt leda till förvirring angående vilka grupper som det syftas till. En migrant 

är en människa som väljer att flytta på eget bevåg medan flyktingar flyr från väpnade konflikter och förföljelse. 

Dessa individer skyddas under 1951 års flyktingkonvention. En flykting har rätt till att söka asyl i ett annat land 

än sitt hemland i enligt med artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I enlighet med 

1951 års flyktingkonvention har stater ett ansvar att skydda flyktingars mänskliga rättigheter (Sverige för UNHCR, 

2016). Även om migranter också kan stå inför integrationsutmaningar precis som flyktingar, används i denna upp-

sats begreppet flykting. Detta då uppsatsen ämnar studera hur väl den svenska integrationsstrategin tillgodoser 

flyktingars rättigheter som individer vars rättigheter staten ansvarar för att skydda. 



 

3 

 

Det är detta problem som denna studie behandlar. Problemet angrips utifrån ett etiskt människo-

rättsperspektiv där de mänskliga rättigheterna och skyddet för dessa betraktas utifrån både 

moraliska, politiska och rättsliga dimensioner. Uppsatsen grundas på ett antagande om att ett 

effektivt skydd för de mänskliga rättigheterna kräver att de mänskliga rättigheternas olika 

dimensioner beaktas. Det krävs även att mänskliga rättigheter har genomslag i allt politiskt 

handlande där det moraliska imperativet om alla människors lika värde är drivande (Namli, 

Human Rights as Ethics, Politics and Law, 2014: 19, 22).   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att pröva den svenska integrationsstrategin med utgångspunkt i ett 

etiskt människorättsperspektiv för att se hur väl denna tillgodoser flyktingars mänskliga rättig-

heter. För att göra detta genomförs en textanalytisk granskning av statens officiella syn på 

integration och hur denna relateras till skyddet av flyktingars mänskliga rättigheter utifrån hur 

det kan förstås i statliga propositioner till den svenska integrationsstrategin. Jag ställer därför 

följande forskningsfråga: 

Är den svenska statens integrationsstrategi förenlig med ett rimligt etiskt människorätts-

perspektiv?  

För att operationalisera denna fråga ställs två stödjande underfrågor. Första frågan riktas mot 

hur integration förstås i den svenska integrationsstrategin medan den andra fokuserar på hur de 

mänskliga rättigheterna synliggörs i strategin.   

Hur tolkas integration i Sveriges integrationsstrategi? 

På vilka sätt tolkas de mänskliga rättigheterna i Sveriges integrationsstrategi?  

 

1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Integration och mänskliga rättigheter 

Det forskningsområde denna studie placerar sig inom är det kritiska studiet av integration och 

mänskliga rättigheter. Studien Against Integration, for Human Rights (2016) av Xanthaki är en 

av de få studier som angriper integrationsfrågan från ett kritiskt människorättsperspektiv i 

vilken hon ifrågasätter användningen av integration och dess förenlighet med de mänskliga 

rättigheterna. I studien för hon argumentet att integration tenderar att användas som en dimridå 
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för att försvaga statens skyldigheter att skydda flyktingars rättigheter i enlighet med de 

mänskliga rättigheterna (Xanthaki, 2016: 816). Detta menar hon yttrar sig både i staters 

integrationspolitik och hur begreppet integration används i internationella organ dedikerade till 

att skydda de mänskliga rättigheterna (Xanthaki, 2016: 817). Xanthaki identifierar fem pro-

blemområden där hon menar att integration används som ett redskap för att försvaga de 

mänskliga rättigheterna. Det första är att integration ofta används som en ursäkt för en politik 

med ideal för assimilering. Detta sker genom att statens lägger fram en ”snäll” variant av 

assimilering där betoning läggs på främjandet av en nationell identitet och att alla invånare ska 

dela samma värden (Xanthaki, 2016: 821). Det andra är att integration framställs som en 

envägs-process där skyldigheterna för integration ensamt läggs på migranten att anamma 

nationella värden, språk och sätt att leva, istället för att lägga vikten vid statens skyldigheter 

gentemot individen (Xanthaki, 2016: 823, 826). Det tredje är att integration används som ett 

sätt att ställa krav för och begränsa immigration och medborgarskap. Om integration används 

som en grund för immigration och medborgarskap kan integration inte fungera som en väg för 

att uppnå social inkludering. Istället fungerar det som ett sätt att försvaga migranters och 

minoriteters rättigheter (Xanthaki, 2016: 826–827). Det fjärde handlar om att integration 

används som ett sätt att neka jämlikhet och istället främja diskriminering. Ett exempel på detta 

är när staten använder principen om likabehandling som en ursäkt för att inte vidta positiva 

åtgärder för att säkra minoriteters rättigheter (Xanthaki, 2016: 827–828). Det femte och sista är 

användandet av integration som ett verktyg för att främja en europeisering av mänskliga 

rättigheter vilken upprätthåller bilden av ”oss, européer” som moraliskt överlägsna och repre-

senterar värden för demokrati och mänskliga rättigheter och ”de andra”. Genom negativa 

framställningar av ”de andra” pådrivs introducerandet av neoassimilatoriska integrationspol-

itiska idéer som istället för att synliggöra och bekämpa diskriminering ställer allt högre krav på 

individens ansträngningar att integreras i samhället (Xanthaki, 2016: 829). Detta leder henne 

till slutsatsen att det finns behov för stater att omvärdera sitt förhållningssätt till integration och 

omforma dess integrationspolitik så att de är mer förenliga med deras människorättsliga åtag-

anden (Xanthaki, 2016: 831). 

Även studien Building and Applying a Human Rights-Based Model for Migrant Integration 

(Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019) lyfter kritik mot att integrationspolitik och integrations-

strategier ofta misslyckas att beakta och införliva migranters rättigheter. I deras studie påtalar 

författarna att definitionen och användningen av begreppet integration är ambivalent vid en 

jämförelse av akademisk litteratur och policylitteratur med staters faktiska tillvägagångssätt. I 
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författarnas genomgång av forskningsläget har de kommit fram till att det går att se två motsatta 

förhållningssätt till integration. Det ena framställer integration som att alla individer ska ha lika 

tillgång till rättigheter oavsett grad av social integrering. Det andra framställer integration i 

termer av sociala interaktioner och frågor som språk och samhällskunskaper, integrationstester, 

arbetsmarknadsdeltagande och dylika kriterier. I den sistnämnda beaktas inte att i en sådan 

förståelse av integration är det mottagande samhället som dikterar villkoren för hur migranten 

tillåts leva i samhället (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 1–3). Mot bakgrund av dessa 

motstridigheter och det faktum att inte bara en, utan tre av FN:s människorättsorgan identifierat 

brister i det land författarna själva är aktiva inom (Irland), utvecklar författarna en egen modell 

som de kallar för en mänskliga rättighetsbaserad integrationsmodell (Murphy, Gilmartin & 

Caulfield, 2019: 4). I teorikapitlet lyfter jag denna modell och utvecklar dess innebörd mer 

utförligt. Kortfattat lägger denna modell tyngdvikt vid införlivandet av tillgång till lika 

rättigheter och bekämpande av diskriminerande strukturer som förhindrar tillgång till rättig-

heter (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 6–12). Utifrån denna modell granskar författarna 

sedan den irländska integrationsstrategin. Även om de kan finna flera positiva drag är den 

huvudsakliga kritiken att den irländska strategin inte de facto utgår från migranters rättigheter. 

Idén om rättigheter får därför inget större utrymme i strategin förutom vaga hänvisningar till 

lika möjligheter (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 15–16).  

 

1.2.2 Integration i den svenska kontexten 

 
De kritiska studier som gjorts i förhållande till den svenska kontexten och den svenska 

integrationsstrategin har framförallt fokuserat på dess likheter och olikheter med den 

integrationsmodell som kallas för ”civic integration”. I denna uppsats lånar jag Borevis över-

sättning av ”civic integration” till ”villkorad medborgarintegration” (Borevi, Familj, medborg-

arskap, migration - Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv 2018: 

11). Beståndsdelarna av den villkorade medborgarintegrationen går jag in djupare på i 

uppsatsens teorikapitel. Huvudprincipen med modellen är att migranter tvingas att uppfylla 

vissa villkor för att neutraliseras eller beviljas uppehållstillstånd i form av obligatoriska tester 

och kurser för att påvisa kunskaper om det mottagande landets språk och kultur (Goodman, 

Fortifying Citizenship Policy Strategies for Civic Integration in Western Europe, 2012: 659). 

Sverige är i Goodmans mening inte en del av den allmänna vändningen till en villkorad 

integration då kravet för obligatoriska kunskaper och tester inte har implementerats (Goodman, 

2012: 661–662, 665). 
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Det finns dock andra studier som påtalar att det trots avsaknad av obligatoriska tester går att se 

en vändning i den svenska integrationspolitiken till en villkorad modell. Framförallt går detta 

att se genom att anta en mer nyanserad förhållning till den villkorade integrationen där den 

villkorade modellen inte bara utgörs av obligatoriska tester utan snarare utgör en ideologi för 

integration. Utifrån en sådan förståelse är inte svenska lagstiftare immuna mot diskursen som 

förs i modellen för den villkorade medborgarintegrationen (Borevi, Kriegbaum Jensen & 

Mouritsen, The Civic Turn of Immigrant Integration Policies in the Scandinavian Welfare 

States, 2017: 2).2 Breidahl utvecklar detta i studien Scandinavian Exceptionalism? Civic 

Integration and Labour Market Activation for Newly Arrived Immigrants (2017) där hon 

understryker att den villkorade modellen inte bara lägger fokus på obligatoriska tester utan även 

på idén om att staten ska främja självständiga individer och att nykomlingar ska bli goda 

samhällsmedborgare. Fokus på det politiska området av arbetsmarknadsaktivering menar 

Breidahl är ett tydligt exempel på en vändning till villkorad integration. Framförallt kan detta 

ses när betoning till högre grad läggs på individens skyldigheter än rättigheter samt på 

migrantens aktiva deltagande och hängivelse till liberala demokratiska principer (Breidahl, 

2017: 3).3 Genom en historisk komparativ analys av Norge, Sverige och Danmarks integrations-

politik nås slutsatsen att det finns inslag av en vändning till en villkorad integrationsmodell i 

samtliga länder. Därtill påpekas att betoning på arbete i integrationsstrategierna kan antas vara 

ett utslag för de skandinaviska ländernas självförståelse som länder med en stark välfärd 

(Breidahl, 2017: 15, 17). Den betoning som den svenska staten gör på arbetets betydelse för 

integrationsprocessen är något som kritiseras av Valenta och Bunar (2010). Utifrån en 

komparativ analys av Norge och Sveriges integrationsstrategiers ideologiska grunder samt 

strategiernas förändringar, olikheter och tvetydigheter har forskarna identifierat begränsningar 

som tillkommer till följd av en statligt assisterad integration. Den slutledning som görs är att 

oavsett hur utvecklad statens stöd är för flyktingar att finna bostad och arbete, kan inte sådana 

åtgärder ensamma bidra till en lyckad integration. Detta då både Norge och Sveriges 

integrationsstrategier, enligt författarna, misslyckas med att utjämna inledande ojämlikheter 

mellan flyktingar och medborgare (Valenta & Bunar, 2010: 463, 479). 

Jag vill också nämna att det i närtiden har publicerats en masteruppsats som också gjort en 

kritisk granskning av den svenska integrationsstrategin där författaren undersökt strategins 

 
2 Artikeln är publicerad utan sidnumrering. De sidhänvisningar jag gör refererar därför till sidan i artikeln, inte till 

tidskriften i helhet.  
3 Även denna artikel är publicerad utan sidnumrering. De sidhänvisningar jag gör refererar därför till sidan i 

artikeln, inte till tidskriften i helhet. 
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förhållande till assimilering och vithetsnormer (Nakunzi, Svenska integrationspolitiska strate-

gier och assimilation, 2020). I uppsatsen hävdas att det i strategin både finns vithetsnormer och 

influenser av assimilering och med det en föreställning om integration där en grupp ska 

integreras med en annan, normsättande, grupp. Nakunzi hävdar också att strategins färgblindhet 

och icke-främjande av olikheter bidrar till förstärkandet av rasistiska strukturer (Nakunzi, 2020: 

55–56).  

Sammanfattningsvis har jag dels presenterat kritiska studier som berör integration och 

mänskliga rättigheter, dels studier som har kritiskt granskat vilken typ av integration som går 

att återfinna i den svenska kontexten. Det som skiljer min studie från föreliggande studier är en 

kritisk människorättslig utgångspunkt som grundas i etik. Trots omfattande eftersökningar har 

jag inte lyckats finna någon studie som använder sig att ett etiskt förhållningssätt i studiet av 

integration, vare sig frågan om integration lyfts i relation till mänskliga rättigheter eller studiet 

om integrationens utformning, varken generellt eller i svensk kontext. Min studie ämnar fylla 

denna lucka genom att pröva den svenska integrationsstrategin utifrån ett etiskt människorätts-

perspektiv. Med denna uppsats kommer jag att påvisa vikten av att inkorporera ett etiskt 

förhållningssätt till de mänskliga rättigheterna för att på en djupare nivå kunna förstå vad som 

krävs av integrationsstrategier för att de på effektivt sätt kan skydda flyktingars rättigheter. 

    

1.3 Metod 

1.3.1 Tillvägagångssätt 

1.3.1.1 Textanalytisk metod  

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor har jag textanalytiskt granskat vilka idéer och 

antaganden om integration och flyktingars mänskliga rättigheter som ligger till grund för den 

svenska integrationsstrategin. Esaiasson et.al. beskriver kvalitativ textanalys som en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext som texten ingår i med syfte att söka vad som 

är meningen med texten. Genom intensiv läsning och med hjälp av analytiska verktyg kan 

forskaren finna budskap som ligger dolt under ytan (Metodpraktikan, 2017: 211). Den text-

analytiska metoden passar därmed denna studie då det är de texter som ligger till den svenska 

integrationsstrategin som är mitt studieobjekt. Esaiasson et.al. skriver att forskaren behöver läsa 

texten flera gånger för att kunna bilda sig en uppfattning om dess budskap och mening. Texten 

behöver både läsas snabbt och överskådligt för att få en helhetsförståelse samt långsamt och 

fundersamt där forskaren tar hjälp av analytiska verktyg. Här kan forskaren med fördel komb-
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inera studiens forskningsfrågor med att ställa kausala frågor till texten som berör idéernas 

inverkningar på det sociala förhållandet (Esaiasson et.al., 2017: 212–213).  

För att ta reda på vilka budskap och idéer som finns i dokumenten, vilka ligger till grund för 

den svenska integrationsstrategin, började jag med att göra en intensiv läsning av texternas 

helhet och delar. Utifrån detta kunde jag identifiera sex huvudsakliga teman i texterna: 

nyanländas utanförskap, arbetsmarknadsetablering, rätt till etableringsplan kontra anvisning till 

arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsuppdragets målgrupp, egenansvar och socialt stöd 

samt ett samhälle fritt från diskriminering. Nästa steg var att utföra en djupgående analys av 

materialet. För att göra detta har jag använt mig av uppsatsens teoretiska ramverk vilket utgör 

såväl mina analysverktyg som analytiska glasögon. Då syftet med studien är att göra en 

bedömning om den svenska integrationsstrategin från ett etiskt människorättsperspektiv 

krävdes två teoretiska perspektiv. Ett integrationsperspektiv för att analysera och bilda en 

djupare förståelse för vilken syn på integration staten utgår från och hur det förstås. Därtill ett 

etiskt människorättsperspektiv för att analysera flyktingars tillgång till rättigheter och därmed 

strategins förenlighet med en etisk förståelse av de mänskliga rättigheterna.  

Analysen är därför uppdelad i två huvuddelar. Den första delen fokuserar på integrations-

perspektivet och bygger basen för genomförandet av den etiska analysen. Då det inte finns 

någon teoretisk konsensus angående vad integration innebär eller hur en integrationsstrategi bör 

utformas har jag använt mig av tre integrationsteoretiska modeller som instrument för att 

fastställa vilken syn på integration som kan återfinnas i strategin. Dessa är den villkorade 

modellen, den multidimensionella modellen och den mänskliga rättighetsbaserade modellen. I 

den andra delen genomförs den etiska människorättsanalysen med hjälp av teorier av Elena 

Namli (2014), Iris Marion Young (Justice and Politics of Difference, 1990) och Seyla Benhabib 

(The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens, 2005) som berör de mänskliga rättig-

heterna och dess skydd. Utifrån det teoretiska ramverket har jag utvunnit tre analysfrågor för 

att göra en spetsad och kritisk analys: Vilken förståelse av integration återfinns i Sveriges 

integrationsstrategi?,  Hur tolkas alla människors lika värde i Sveriges integrationsstrategin? 

samt På vilka sätt bidrar Sveriges integrationsstrategi till ett jämlikt samhällsdeltagande? 

Syftet med dessa frågor är att enkelt kunna applicera det teoretiska ramverket på studiens 

material och därmed bistå som ett verktyg i besvarandet av studiens forskningsfrågor.  
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1.3.1.2 Etik och normativitet 

 

Denna uppsats använder sig framförallt av en etisk utgångspunkt vilket i sig kräver vissa 

metodologiska överväganden. Innebörden av etik som denna uppsats utgår från har hämtats ur 

Elena Namlis definition av etik och moral som studieobjekt: “If morality consists of 

conventional norms denoted by modalities such as good-bad and right-wrong, then ethics is the 

critical study of those conventions.” (Namli, 2014: 13). Etik är således studiet av moral. Vidare 

skriver Namli att den centrala uppgiften för etiska studier är att utifrån en teoribaserad 

utgångspunkt framföra en rationell kritik av sociala konventioner. I en etisk studie krävs det att 

forskaren har en teoretisk utgångspunkt som balanserar nihilistiska och utopiska föreställningar. 

Detta gäller speciellt för studier av mänskliga rättigheter där båda av extremerna är vanligt 

förekommande. Vissa teoretiker driver föreställningen om att diskursen av mänskliga rättig-

heter är politiskt maktlöst och utnyttjas i syfte av att utöva kolonialistiska idéer medan andra 

teoretiker med mer utopiska föreställningar driver positionen om en utopisk lista av rättigheter 

vilka garanterar ett värdigt liv för alla människor. Gemensamt för dessa positioner menar Namli 

är att båda utövar en logik av ”take it or leave it” (Namli, 2014: 14). För att göra en fruktbar 

kritisk studie förstår jag det som att forskaren måste balansera dessa två extremer, utan att 

förkasta någon av dem, genom att ta hänsyn till att det finns politiskt utnyttjande som förhindrar 

lika rättighetsskydd men ändå bibehålla en föreställning om att de mänskliga rättigheterna kan 

skydda individens mänskliga värde och vad som är ett värdigt liv.  

En hållbar etisk teori behöver därför enligt Namli vara informerad av såväl ekonomiska som 

politiska dimensioner då detta bidrar till ökad pålitlighet i kritiska studier av institutionaliserad 

moral (Namli, 2014: 13–14). Jag tolkar detta som att det behöver finnas en hänsyn till utom-

stående faktorer som påverkar hur och varför sociala konventioner ser ut som de gör i syfte av 

att utföra en rimlig bedömning av dess moraliska hållbarhet. Min avsikt med denna uppsats är 

därför att kritiskt granska den svenska statens officiella syn på integration och dess integrations-

strategi utifrån ett teoretiskt ramverk som tillåter mig att föra en etisk diskussion om dess 

förenlighet med de mänskliga rättigheterna.  

För att kunna göra en rationell analys har jag använt mig av ett teoretiskt ramverk utvecklat för 

studien. Det etiska människorättsperspektivet utgår från Namlis (2014) förståelse av de mänsk-

liga rättigheterna som tar hänsyn till både dess moraliska, politiska och rättsliga dimensioner. 

Med hjälp av Namlis teori om de mänskliga rättigheternas moraliska grund, Iris Marion Youngs 

teori om förtryck (1990) och Seyla Benhabibs teori om flyktingars rätt till politiskt medlemskap 
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(2005), har jag bildat en etisk utgångspunkt om hur de mänskliga rättigheterna bör förstås och 

skyddas. Uppsatsen är därmed normativ i bemärkelsen att jag som forskare tar ställning för en 

viss tolkning av de mänskliga rättigheterna. Jag vill understryka att detta inte är en absolut 

förståelse av de mänskliga rättigheterna och skyddet för dessa. Den tolkning som jag gör i denna 

uppsats är ett av flera möjliga tillvägagångssätt för att bilda en etisk förståelse av de mänskliga 

rättigheterna.  

Vidare har jag behövt ställa mig frågan huruvida statens integrationsstrategi är förenlig med ett 

rimligt etiskt människorättsperspektiv. Vad är då en rimlig tolkning av de mänskliga rättighet-

erna? Denna fråga i sig skulle kunna utgöra en helt egen studie. Jag ger därför i det följande 

endast en kortfattad redogörelse för varför den tolkning av mänskliga rättigheter som jag använt 

mig av i denna uppsats kan antas kännetecknas som en rimlig tolkning. För att göra en sådan 

bedömning har jag utgått från den tidigare presenterade definitionen av Namli om etik som 

studium, nämligen att i tolkningen behöver det finnas en balans mellan nihilism, utopi och en 

förståelse för ekonomiska och politiska dimensioner. I mitt teoretiska ramverk tar jag utgångs-

punkt i Namlis teori om att de mänskliga rättigheterna består av såväl rättsliga som moraliska 

och politiska dimensioner. Jag anser att denna möter kriterierna för att balansera nihilistiska 

och utopiska föreställningar då denna förståelse dels lyfter mänskliga rättigheter som något som 

gäller för alla människor och som ett redskap för att skydda alla människors lika värde, dels att 

denna även inkorporerar en medvetenhet om politiska dimensioner som kan förhindra att ett 

lika starkt rättighetsskydd kan uppnås. Därtill artikulerar denna framställning av de mänskliga 

rättigheterna vissa krav som behöver mötas för att ett likvärdigt rättighetsskydd ska realiseras, 

nämligen att staten behöver ge alla invånare likvärdig omsorg och respekt. Detta går jag in 

djupare på i uppsatsens teorikapitel. I frågor gällande integration anser jag dock att det inte 

räcker att ha en teori som endast artikulerar en viss förståelse av de mänskliga rättigheterna för 

att göra en etisk bedömning av hur en integrationsstrategi bidrar till att skydda, eller inte skydda, 

flyktingars mänskliga rättigheter. Det behövs även ett teoretiskt bidrag som de facto lyfter 

sociala samhälleliga strukturer som förhindrar lika tillgång till rättigheter och därmed möjliggör 

en analys av hur integrationsstrategin förhåller sig till detta utifrån principen om likvärdig 

omsorg och respekt. Jag har därför, som tidigare nämnt, valt att komplettera Namlis teori med 

Youngs teori om förtryck (1990) and Seyla Benhabibs teori om flyktingars rätt till politiskt 

medlemskap (2005) som gör just detta. Kombinationen av dessa teorier gör i min mening denna 

uppsats teoretiska ansats till en rimlig etisk förståelse av de mänskliga rättigheterna och flykt-

ingars rättighetsskydd för att studera integration.  
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För att kunna göra en rationell och korrekt bedömning av den svenska integrationsstrategins 

förenlighet med det etiska människorättsperspektivet krävs även det integrationsteoretiska 

perspektivet som ger mig verktyg för att fastställa vilken syn på integration som kan återfinnas 

i strategin. Analysen som görs i relation till detta perspektiv lägger grunden för bedömningen 

och analysen av dess förenlighet med det etiska människorättsperspektivet.  

 

1.3.2 Materialinsamling och avgränsningar 

 
Den svenska integrationspolitiken har under åren genomgått ett flertal skiften. Ett av de större 

skiften i skedde med proposition 1997/98:16 när politiken riktade fokus från invandringspolitik 

till, vad det fortfarande kallas för idag, integrationspolitik. Sedan år 1997 har Sverige alltså 

bedrivit en politik för integration. Därav finns en uppsjö av statliga dokument som skulle kunna 

användas för att analysera statens officiella syn på integration. Det är dock inte den historiska 

utvecklingen av integrationspolitiken denna uppsats ämnar behandla, syftet är att undersöka 

den samtida integrationsstrategins förenlighet med en etisk förståelse av de mänskliga rättig-

heterna.  

År 2008 lade regeringen fram skrivelse 2008/09:24 vilket blev startskottet för ytterligare en 

förändring i integrationspolitiken där fokus riktas till nyanländas etablering. Det är utifrån 

denna skrivelse den nutida integrationsstrategin har formats. Då det är den aktuella integrations-

strategin jag ämnar studera har en materialavgränsning gjorts från och med skrivelse 

2008/09:24 och framåt. I mitt urval har jag inkluderat propositioner och dokument som synlig-

gör hur integrationsstrategin har utvecklats sedan publicerandet av skrivelse 2008/09:24. I 

integrationsstrategin inkluderas både arbete med nyanländas etablering och mot diskriminering 

vilket gör att både propositioner som berör etablering och diskriminering har inkluderats i 

urvalet.   

Följande propositioner och texter har valts att granskas i denna uppsats: 

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

integration. I denna skrivelse behandlas frågan om nyanländas utanförskap och de strategier 

regeringen avser att implementera för att bryta utanförskapet.  

Regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 

egenansvar med professionellt stöd. I denna proposition lägger regeringen fram förslaget för 

den första utformningen av etableringsregelverket.   
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Regeringens proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering 

i arbets- och samhällslivet. I denna proposition lägger regeringen fram ett förslag för att 

förändra utformningen av etableringsregelverket i syfte av att effektivisera och harmonisera 

regelverket med övriga arbetssökanden. Det är utifrån denna proposition dagens etablerings-

regelverk är i plats.  

Regeringens budgetproposition 2015/16:1 Utgiftsområde 13 - Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering. I denna proposition lägger regeringen fram förslaget att inrätta en 

nationell plan för arbetet mot rasism och diskriminering vilket är en vidareutveckling av det 

diskrimineringsarbete som fanns i plats vid inrättandet av etableringsregelverket.      

Broschyr Samlat grepp mot rasism och hatbrott - Nationell plan mot rasism, liknande former 

av fientlighet och hatbrott (2016). I denna presenteras den nationella planen och hur detta arbete 

hänger samman med nyanländas etablering.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av fyra kapitel. I det första och inledande kapitlet har ämnet till studien 

introducerats med tillhörande syfte och forskningsfrågor. I detta kapitel har jag även redogjort 

för forskningsläget samt studiens metod. I kapitel två formas det teoretiska ramverket utifrån 

två teoretiska perspektiv: det etiska människorättsperspektivet och integrationsperspektivet 

som utmynnas i tre analysfrågor att ställa till materialet. Syftet med dessa analysfrågor är att 

bistå som verktyg i besvarandet av studiens forskningsfrågor. Det tredje kapitlet utgör 

uppsatsens huvuddel. Kapitlet börjar med att tematiskt presentera innehållet i de granskade 

texterna för att sedan analysera detta utifrån det teoretiska ramverket. Analysen är strukturerad 

utefter de tre analysfrågor som har utvunnits ur det teoretiska ramverket. Slutligen i kapitel fyra 

presenteras uppsatsens slutsatser där svaren på studiens forskningsfrågor också tydliggörs. I 

denna avslutande del relaterar jag mina slutsatser till tidigare forskning samt ger förslag på 

framtida forskning inom fältet.   
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel utvecklas det teoretiska ramverket vilket utgår från två teoretiska perspektiv: det 

etiska människorättsperspektivet och integrationsperspektivet. Kapitlet börjar med att föra en 

teoretisk diskussion om hur de mänskliga rättigheterna bör förstås utifrån ett etiskt perspektiv, 

mer precist vilken moralisk grund som de mänskliga rättigheterna vilar på och hur detta bör 

förankras i politiskt handlande för att säkerställa ett effektivt skydd för dessa rättigheter. Denna 

diskussion bygger på Elena Namli, Iris Marion Young och Seyla Benhabibs resonemang om 

mänskliga rättigheter, rättvisa, utanförskap och politiskt medlemskap. 

Därefter vänds fokus till integrationsperspektivet. Eftersom det inte finns någon teoretisk 

konsensus om vad integration innebär och hur det bör utformas finns ett flertal teorier som 

behandlar detta. I denna studie har jag valt ut tre teoretiska integrationsmodeller som 

tillsammans utgör en representation av de vanligaste integrationsteoretiska perspektiven. Dessa 

diskuteras utifrån ett människorättsligt perspektiv i bemärkelsen att jag identifierar de 

mänskliga rättigheternas roll i vardera modeller. Syftet med dessa modeller är att bistå med en 

teoretisk utgångspunkt i den analytiska diskussionen angående den svenska integrations-

strategin. Detta för att fastställa hur den svenska staten förstår och förhåller sig till integration. 

Jag avser därför inte att göra någon genomgående utvärdering av dessa modeller i sig. 

Kapitlet avslutas därefter med att utvinna tre analysfrågor från den teoretiska diskussionen som 

i analyskapitlet ställs till uppsatsens material för att enklare kunna besvara studiens forsknings-

frågor som tidigare presenterats i kapitel 1.1 Syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Etiska människorättsperspektivet 

2.1.1 De mänskliga rättigheternas moraliska grund 

Den normativa utgångspunkten för denna uppsats är att de mänskliga rättigheterna består av 

såväl moraliska, politiska som rättsliga dimensioner. I följande vidareutvecklas vad som 

faktiskt menas med detta vad det kan tänkas innebära i integrationssammanhang.  

Enligt Namli bör de mänskliga rättigheterna betraktas som ett set av politiskt överenskomna 

moraliska principer vilka bör genomsyra allt politiskt handlande. Utifrån detta förhållningssätt 

är det inte fruktbart att reducera de mänskliga rättigheterna till enbart en rättslig fråga. Ett 

effektivt skydd för de mänskliga rättigheterna kräver istället en varsamhet för såväl politiska 

som moraliska dimensioner (Namli, 2014: 19, 22, 26). Vad detta innebär är att mänskliga rättig-
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heter inte endast består av juridiska rättigheter. Ett effektivt skydd för dessa handlar om att 

inkludera de bakomliggande idéerna för varför de skapades samt att utöva varsamhet för hur 

dessa rättigheter kan undvikas att implementeras och/eller utnyttjas till följd av politiska viljor.  

Universella mänskliga rättigheter framställs ofta som ett verktyg för mänsklig frigörelse, men 

paradoxalt nog kritiseras länder i väst för att använda dem selektivt i syfte att passa sina egna 

ekonomiska och politiska agendor. Sociala och politiska ojämlikheter hänger idag nära samman 

med ekonomisk globalisering och staters jakt efter ekonomisk och politisk makt. Västerländska 

länder med välstånd och starka globala positioner är också de som dominerar diskursen för 

mänskliga rättigheter och gör ofta anspråk på kulturell överlägsenhet (Namli, 2014: 10–11). 

Till följd av sådana globala orättvisor tvingas människor till flykt, men istället för att välkomnas 

i länder med välstånd menar Namli att de nekas tillträde till människorättsskydd samt möts av 

fientlighet och motstånd i rädsla för att de utgör ett hot mot landets ekonomiska och politiska 

stabilitet. Detta skapar en situation där skyddet av mänskliga rättigheter hänger nära samman 

med en ojämlik fördelning av global ekonomisk och politisk makt då de snarare används som 

ett medel för att bevara och stärka västerländsk dominans istället för att skydda varje människas 

mänskliga värde (Namli, 2014: 10–11, 17, 22, 40).   

Moralen har på senare år fått en allt svagare betydelse och används enbart för att rättfärdiga 

tolkningar av lagstiftning men för att förhindra politiskt missbruk krävs det att den moraliska 

dimensionen av de mänskliga rättigheterna stärks. Med moralen som vägledare och drivkraft 

för skyddet av mänskliga rättigheter kan det moraliska anspråket på mänskligt värde och alla 

människors rätt till lika starkt rättighetsskydd stärkas (Namli, 2014: 9, 21–22).   

Namli föreslår att principen ”likvärdig omsorg och respekt”4 (på engelska equal concern and 

respect) bör utgöra de mänskliga rättigheternas moraliska grund och därmed genomsyra all 

politiskt handlande för att effektivt skydda varje människas lika värde (Namli, 2014: 26). För 

att en svagare samhällsmedlem, såsom flyktingar, ska erhålla likvärdig omsorg och respekt 

krävs det att hen ibland ges starkare skydd än redan privilegierade samhällsmedlemmar för att 

erhålla lika starkt rättighetsskydd. Här ställs krav på statens maktanalytiska förmåga för att 

erkänna förekomsten av sociala orättvisor (Namli, 2014: 26).  I en sådan tolkning av skyddet 

av de mänskliga rättigheterna läggs fokus på statens skyldigheter gentemot individen istället 

 
4 I fastställandet av principen ”likvärdig omsorg och respekt” har Namli hämtat stark inspiration från klassiska 

människorättstänkare såsom John Rawls och Ronald Dworkin (Namli, 2014: 25–26). 
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för individens förmågor.5 I ett maktanalytiskt förhållningssätt kan staten på ett transparent och 

icke-paternalistiskt sätt hantera rättighetsanspråk och rättighetskonflikter istället att prioritera 

rättigheter utifrån en hierarkisk rangordning (Namli, 2014: 26–27). Genom att applicera ett 

maktanalytiskt förhållningssätt tolkar jag det som att staten kan, och har en skyldighet, att 

synliggöra strukturer där en redan privilegierad grupps rättigheter på ett orättvist sätt får 

företräde framför en svagare grupps rättigheter. Detta kan exemplifieras med rättighets-

konflikten yttrandefrihet kontra förbud mot diskriminering där yttrandefrihet bedöms som en 

rättighet mer värdig att skydda än att sätta stopp för stereotypiska uttalanden och ageranden mot 

minoriteter (Namli, 2014: 120). I detta exempel bidrar en hierarkisk prioritering av rättigheter 

till en situation där den privilegierade gruppens rättighetsskydd får starkare prioritering än 

minoritetens, vilket resulterar i att minoriteten inte tillåts delta och existera i samhället på lika 

villkor. För att göra en rättvis prioritering av rättigheter, där båda grupper kan delta på lika 

villkor, finns det behov av att staten ger minoritetsgruppen större omsorg och respekt för att 

deras rättighetsskydd ska kunna bedömas vara likvärdigt. Om detta appliceras på frågor om 

integration tolkar jag detta som att staten med hjälp av ett maktanalytiskt förhållningssätt kan 

synliggöra orättvisor riktade mot flyktingar som förhindrar dess deltagande i samhället, tillträde 

till rättigheter och därmed att en integration kan ske. Således kan staten på ett tydligt och rättvist 

sätt hantera orättvisor som förhindrar flyktingar att tillgå sina mänskliga rättigheter och erhålla 

ett likvärdigt rättighetsskydd.  

Om de mänskliga rättigheterna förstås som ett set av politiskt överenskomna moraliska 

principer som ska genomsyra all politiskt agerande gäller det även policyskapande så som 

integrationsstrategier. Jag tolkar det som att den moraliska principen för likvärdig omsorg och 

respekt behöver i integrationsprocesser vara bärande för att flyktingars mänskliga rättigheter 

ska skyddas på ett sådant sätt att de bemöts som individer av lika mänskligt värde och därmed 

har lika starkt rättighetsanspråk som medborgare. Då flyktingar redan i vid ankomst i ett nytt 

land befinner sig i en svagare social ställning än befintliga samhällsmedlemmar råder en stark 

maktobalans. Utifrån principen om likvärdig omsorg och respekt ställs därmed krav på statligt 

agerande både på att stater bär med sig ett maktanalytiskt förhållningssätt och bemöter denna 

 
5 Jmf. Martha Nussbaums Capability Approach där hon framställer en lista av basala sociala färdigheter som 

stipulerar minimikrav för hur en människa ska kunna leva och existera för att hens mänskliga värde ska bedömas 

vara respekterat. Utifrån denna lista är stater tvingade att implementera och respektera funktioner som tillåter 

människans mänskliga värde att realiseras (Nussbaum, Women and Human Development - The Capabilities App-

roach, 2000: 4). 
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maktobalans i skapandet och genomförandet av sin integrationsstrategi för att säkra att flykt-

ingar erbjuds ett lika starkt rättighetsskydd.  

För att förstå vad detta kan innebära i praktiken i integrationsprocesser ställer jag mig frågan: 

vad innebär det att behandla individer i olika maktpositioner med likvärdig omsorg och respekt 

och därmed utefter deras mänskliga värde? För att göra detta vänder jag mig till frågan om vad 

som är rättvisa i ett samhälle där vissa grupper, såsom flyktingar, är förtryckta och lever i 

utanförskap? Namli vidareutvecklar inte vad lika omsorg och respekt innebär i praktiken i 

integrationssammanhang för att flyktingar ska behandlas på ett sådant sätt att deras rättigheter 

och rättighetsanspråk är av likvärdig betydelse som medborgares. Jag tar därför hjälp av 

teoretikerna Iris Marion Young och Seyla Benhabib som utvecklar vad som kan tänkas vara en 

behandling som respekterar varje människas mänskliga värde utifrån frågorna om social rättvisa 

och politiskt medlemskap.  

 

2.1.2 Social rättvisa  

En central del av analysen handlar om hur väl den svenska staten hanterar sociala orättvisor 

som flyktingar möter i sitt utanförskap vilka förhindrar dem från att delta i samhället som 

jämlikar. Enligt Young består alla samhällen av olika sociala grupper där vissa har mer makt 

och inflytande än andra. Sociala grupper ett utslag av samhälleliga sociala relationer vilka 

framförallt definieras av gruppmedlemmarnas gemensamma kultur, praktiker eller attribut, 

självvalda som påtvingade, vilka gör att gruppens medlemmar kan associera sig själva till en 

högre grad med varandra än med individer utanför gruppen. Grupper kan därför endast existera 

i relation till andra grupper. Grupptillhörighet är dock inte absoluta ting, utan är ett flytande 

koncept då en individ kan tillhöra flera grupper. En individ kan också bryta sig loss från en 

tillhörighet samt skapa nya tillhörigheter (Young, 1990: 43–48). Förekomsten av sociala 

grupper och sociala skillnader behöver i sig inte utgöra ett problem. Problem uppstår snarare 

när vissa sociala grupper utsätts för förtryck. Ofta handlar detta om individer som på ett eller 

ett annat sätt skiljer sig från normen till följd av etnicitet, hudfärg, ålder, sexualitet eller dylikt 

(Young, 1990: 43–48). Flyktingar är i denna bemärkelse ett typexempel för en svagt stående 

social samhällsgrupp, då de oftast bär på flera attribut som kan anses vara normbrytande i 

länderna dem flyr till. Till följd av maktobalanser påpekar Young att alla människor inte tillåts 

att delta i samhället på lika villkor (Young, 1990: 15–16). Jag håller med Young om att det är 

både är nödvändigt och fruktbart att erkänna realiteten av sociala grupper. Genom att göra detta 



 

17 

 

går det både att belysa samhälleliga maktrelationer och forma samhällsstrukturer som är mer 

accepterande av sociala skillnader (Young, 1990: 47).  

Social rättvisa bemöts i många fall som en moraliskt korrekt fördelning av sociala förmåner 

såsom rikedom, inkomst, rättigheter, möjligheter och makt mellan samhällets medlemmar, ett 

så kallat distributivt rättviseparadigm. Orättvisor hanteras i ett sådant system genom att överföra 

medel mellan olika samhällsgrupper. Det finns dock anledning att ställa sig kritisk till ett sådant 

system av rättvisa då denna inte synliggör underliggande maktstrukturer som skapar och 

upprätthåller sociala orättvisor. Frågor om social rättvisa bör därför även inkludera icke-

materiella sociala värden som inte går att fördela såsom social status, makt, möjligheter och 

självrespekt vilka alla bär en funktion av sociala relationer och processer (Young, 1990: 15–

16). I detta perspektiv handlar social rättvisa om sociala processer som förverkligar alla 

människors lika moraliska värde och i förlängning möjliggör ett jämlikt deltagande. Frågor om 

social rättvisa måste därför förankras i eliminerandet av sociala orättvisor i form av förtryck 

och dominans (Young, 1990: 15–16, 37). 

För att social rättvisa i form av jämlikt deltagande ska kunna uppnås menar Young att det måste 

finnas en respekt för människors olikheter där jämlikhet samt ömsesidig respekt för sociala och 

kulturella skillnader uppmuntras. Young ställer sig därför kritisk till ett ideal för rättvisa där 

olikheter ska reduceras och att alla människor måste behandlas lika oavsett skillnader. I en 

sådan framställning av rättvisa är det vanligt att utgå från att varje människa måste behandlas 

lika, utifrån samma standarder och principer, för att uppnå jämlikhet. Young menar att det 

snarare är ett ideal för assimilering6 än integration. Istället för likhet uppmuntrar Young till 

solidaritet. En social rättvisa som respekterar olikheter kräver att människor ibland behandlas 

olika för att uppnå jämlikhet, det vill säga deltagande och inkludering av alla sociala grupper, 

även förtryckta och missgynnade. Detta då inte alla sociala grupper har samma förutsättningar 

och ibland behöver stöd för att kunna delta i samhället och inkluderas (Young, 1990: 157–158, 

163, 166). I relation till denna uppsats fokus på integration innebär detta att sociala policyer, 

såsom integrationsstrategier, ibland måste ge flyktingar speciell behandling för att kompensera 

 
6Assimilering är ett ideal som ofta framställs som en motpol till integration. I ett ideal för assimilering är premiss-

erna för det sociala samspelet redan förutbestämda av den dominerande samhällsgruppen. Skillnader och olikheter 

från detta framställs som en nackdel eller som en fara för samhället vilket förstärker negativa föreställningar 

gentemot människor som skiljer sig från normen som avvikande (Young, 1990: 157–158). Assimilering bär 

därmed likheter med förtryckformen kulturell imperialism. Ett sådant ideal bidrar därmed inte till jämlikhet, utan 

snarare till förstärkandet av förtryckande strukturer. Jag går inte in djupare på kontrasten mellan assimilering och 

integration i denna uppsats då det ligger bortom studies syfte och omfattning. 
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för deras utsatthet. Detta överensstämmer även med Namlis sätt att argumentera om staters 

ansvar att implementera ett maktanalytiskt förhållningssätt för att säkra att individer möts med 

likvärdig omsorg och respekt och därmed bemöta maktobalansen mellan utsatta och privileg-

ierade grupper.    

När det kommer till förtryck och dominans beskriver Young dominans som systematiska 

strukturer som förhindrar eller begränsar människors möjlighet att utöva sociala handlingar 

eller påverka förutsättningarna för sådana handlingar. Annorlunda uttryckt går det att säga att 

en individ eller en grupp är dominerade i de fall de inte tillåts delta eller påverka i de besluts-

fattande processer där villkoren för deras ageranden och möjligheten för att agera dikteras. 

Viktigt att notera är dock att även om dominans är vanligt förekommande i förtryckande 

strukturer är det inte en självklarhet att en individ som utsätts för dominans är förtryckt (Young, 

1990: 38). Förtryck beskriver Young som ett strukturellt fenomen grundat i normer, vanor och 

förutfattade meningar som lägger grunden för det sociala samspelet. Förtryck skapas och 

upprätthålls av vardagliga sociala interaktioner, media och kulturella stereotyper. Förtryck är 

därmed ett fenomen som inte kan motverkas genom förändringar i en fördelning av rikedomar 

och resurser, inte heller genom att revidera lagar då det är förankrat i ekonomiska, politiska och 

kulturella strukturer (Young, 1990: 41, 153–154). För Young är det enda sättet att motverka 

förtryck och dominans att tillåta av den förtryckta gruppen att utmana samhällets normer genom 

politiskt deltagande och få sina röster hörda som individer av lika mänskligt värde (Young, 

1990: 90–95). 

Enligt Young kan förtryck ta fem former: exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell 

imperialism och våld. Exploatering handlar om att en grupp innehar kontroll över en svagare 

grupps tillgångar. Exempelvis tenderar svagare sociala grupper att fastna i lågavlönade och 

underordnade jobb som genererar upprätthållande strukturer för den starka gruppens fördel 

(Young, 1990: 48–53). Marginalisering innebär att vissa människor inte kan eller inte tillåts 

delta i det sociala livet. Det är denna form av förtryck Young bedömer vara den farligaste 

förtrycksformen då en hel kategori av människor kan exkluderas från ett fruktbart deltagande i 

samhället. Det är oftast genom marginalisering rasistiska strukturer tar form. Även människor 

som inte utsätts för rasism kan marginaliseras, framförallt individer som står långt från 

arbetsmarknaden (Young, 1990: 53–56). Förutom exploatering kan även maktlöshet upplevas. 

Maktlöshet vänder sig till åtskillnaden i status mellan kvalificerade och okvalificerade arbetaren 

och deras möjlighet att utöva makt och beslutsfattande. Det handlar även om att besitta en 

inneboende respekt och auktoritet som möjliggör att kunna influera samhället och ha en röst 
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som andra anser vara värd att lyssna på. Detta är inte begränsat till arbetsplatser utan har även 

en påverkan på individens status i samhället i stort. Maktlöshet beskriver således avsaknaden 

av makt och respekt både i arbete och det sociala livet (Young, 1990: 56–57). Kulturell imperia-

lism hänvisar till att den dominanta gruppens kulturella och livserfarenheter fastställs som den 

universellt giltiga samhällsnormen. Utifrån denna norm stereotypiseras andra kulturer och 

erfarenheter som avvikande samt målas upp som underlägsna och tillåts inte likvärdigt 

deltagande i samhällsliv, beslutsfattande processer och offentliga samtal (Young, 1990: 59–61). 

Våld behandlar det faktum att förtryckta grupper lever under konstanta hot för trakasserier, 

fysiskt våld och verbala attacker till följ av sin olikhet. Detta våld menar Young är systematiskt 

då det riktas mot medlemmar av en viss grupp på grund av dess tillhörighet till den avvikande 

gruppen (Young, 1990: 62). Utifrån denna förklaring av de fem förtrycksformerna går det att 

se att en gemensam faktor för flera av dessa är just föraktet av olikheter. Dessa former av 

förtryck beskriver Young som markörer för att indikera om en grupp är förtryckt eller inte. I 

analysen ställer jag statens integrationsstrategi mot denna förståelse av social rättvisa och 

förtryck. Anledningen till detta är att se hur den svenska integrationsstrategin medvetandegör 

och hanterar maktobalanser och förtryck som förhindrar flyktingar från att delta i samhället som 

jämlikar.   

 

2.1.3 Flyktingars rätt till politiskt medlemskap  
 

För att flyktingar ska kunna delta som jämlikar i samhället krävs det inte bara att staten visar 

en medvetenhet för sociala orättvisor som förhindrar flyktingar från att integreras som 

likvärdiga samhällsmedlemmar. Det krävs även att det mottagande samhället skapar sociala 

strukturer som tillåter flyktingar att inkluderas i gemenskapen. För att komplettera Youngs syn 

på social rättvisa och förtryck vänder jag mig till Benhabibs teori om demokratiska iterationer. 

Både Young och Benhabibs teorier berör frågan av inkludering och strukturer som möjliggör 

eller förhindrar inklusion. Skillnaden mellan Young och Benhabibs teorier är dock att Young 

fokuserar på att belysa maktobalanser mellan svaga och starka sociala grupper samt att 

identifiera mönster för förtryck och vad detta har för påverkan på social rättvisa. Benhabibs 

teori riktar istället fokus till hur både stat och samhälle kan och bör förändra ingrodda 

samhällsstrukturer för att inkludering av flyktingar kan äga rum. Youngs teori bistår i analysen 

med ett teoretiskt raster för att undersöka hur staten förklarar flyktingars utanförskap och 

huruvida statens behandling av individen bidrar till att förstärka eller bryta dessa mönster. 
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Benhabibs teori bidrar, till skillnad från detta, med ett teoretiskt perspektiv för att undersöka 

hur integrationsstrategin handskas med samhället i dess helhet och samhällsstrukturer som 

ställer villkor för huruvida en individ tillåts att bli en del av gemenskapen eller inte. Genom att 

applicera begreppen gästfrihet och demokratiska iterationer på statens förståelse av integra-

tionsprocessen analyserar och fastställer jag vilka premisser som finns för flyktingars inklusion 

i gemenskapen. Detta möjliggör även en analys av hur staten förhåller sig till ansvaret för 

inkludering, huruvida det är något som tillskrivs flyktingen som ett ensamt ansvar, eller om det 

är samhällets ansvar att forma sociala strukturer som tillåter flyktingar att inkluderas som 

människor av lika värde.   

Benhabib utgår från perspektivet om kosmopolitiska människorättsnormer och gästfrihet 

utifrån vilka hon yrkar för att gränserna mellan innanförskap och utanförskap i den politiska 

gemenskapen, eller annorlunda formulerat att delta i samhället, är i behov av att omförhandlas. 

Länge har medborgarskap varit den avgörande premissen för att ingå i den politiska gemen-

skapen men till följd av ökade flyktingströmmar är detta inte längre en rimlig gränsdragning 

(Benhabib, 2005: 1–2, 37, 179–180). 

Benhabibs resonemang utgår från begreppet rätten till rättigheter som först myntades av Hannah 

Arendt som argumenterade för att berövandet av medborgarskap också innebär ett berövande 

av mänskliga rättigheter då det krävs en stat för att garantera en individ rättigheter. Rätten till 

rättigheter bygger på det moraliska imperativet att varje människa ska ha rätten att ingå i en 

politisk gemenskap på basis av hens mänskliga värde (Benhabib, 2005: 57). Innebörden av detta 

är att flyktingar ska kunna göra moraliska anspråk på rättigheter och få dem tillgodosedda som 

en människa av moraliskt värde berättigad till vissa okränkbara mänskliga rättigheter 

(Benhabib, 2005: 2–3, 168). Det blir således individens mänskliga värde som är avgörande för 

att hon ska ingå i den politiska gemenskapen, inte medborgarskapet. Detta handlar inte om en 

mänsklig rättighet att erhålla medborgarskap, utan en rätt att inkluderas i den politiska 

samhörigheten i syfte att behandlas på ett sådant sätt att hen erkänns rättigheter. Detta innebär 

att flyktingar som söker skydd och som inte har någon annanstans att få sina rättigheter 

tillgodosedda inte bör mötas med fientlighet utan snarare med gästfrihet (Benhabib, 2005: 1–2, 

59, 137–139). Gästfrihet i sin enklaste form handlar om varje människas rätt att inte behandlas 

som en fiende när hen ankommer till någon annans land samt en moralisk skyldighet att skydda 

dess vars liv är i fara. En gästfrihet som är förenlig med kosmopolitiska människorättsnormer 

innebär enligt Benhabib att politiska intressen inte ska gå före den moraliska skyldigheten att 

skydda utsatta individer i enlighet med de mänskliga rättigheterna (Benhabib, 2005: 27, 36–37, 



 

21 

 

42).  Jag tolkar detta som att det inte räcker med att visa gästfrihet i den bemärkelsen att en 

flykting erbjuds asyl för att hens mänskliga rättigheter ska skyddas. Det krävs även att 

flyktingen inkluderas i gemenskapen för att hen ska behandlas som en individ av lika mänskligt 

värde och därmed tillgå ett likvärdigt rättighetsskydd.   

Genom demokratiska iterationer menar Benhabib att gränserna mellan inklusion och exklusion 

kan och bör omförhandlas i syfte att eftersträva ett rättvist samhälle som är förenligt med sådana 

kosmopolitiska normer om gästfrihet.  Demokratiska iterationer är sociala processer av utbyten, 

offentliga samtal och deliberationer där normer för hur rättighetsanspråk ska hanteras samt hur 

gränserna ska dras mellan de inkluderade och exkluderade utmanas och omformas. Dessa 

processer kan ske både i starka publika organ: lagstiftande, dömande och utförande, så väl som 

i svaga och informella publiker i civilsamhälle och media (Benhabib, 2005: 177–179). Genom 

sådana processer är det människorna själva som genom diskursivt opinionsbildande ställer krav 

på en adoptering av policyer och lagar som är förenliga med kosmopolitiska människorätts-

normer. Genom processer av demokratiska iterationer blir det demokratiska folkets identitet en 

pågående process och gränserna mellan innanförskap och utanförskap blir förhandlingsbara 

(Benhabib, 2005: 177–178).  Det handlar alltså om att utmana redan existerande sociala 

strukturer och skapandet av nya sådana, det vill säga strukturer som bättre respekterar flykting-

ars mänskliga rättigheter och beaktar dess mänskliga värde. Detta då inkludering är en 

förutsättning för ett likvärdigt rättighetsskydd. Inkludering av flyktingar i samhället är därmed 

inte enbart en uppgift för flyktingen, utan ett ansvar som läggs på hela samhället, såväl stat som 

civilsamhälle. Detta för att skapa samhälleliga strukturer som tillåter flyktingen att inkluderas 

och bli en del av den politiska gemenskapen.   

 

2.2 Integrationsperspektivet  

I följande del diskuteras tre teoretiska integrationsmodeller: villkorad medborgarintegration, 

multidimensionell integration och mänskliga rättighetsbaserad integration. Dessa diskuteras 

utifrån ett människorättsligt perspektiv för att tydliggöra vilken roll de mänskliga rättigheterna 

har i respektive modell.  

 

2.2.1 Villkorad medborgarintegration 

Villkorad medborgarintegration, också känt som civic integration (Borevi, 2018: 11), fick fäste 

på 1990-talet och har blivit en av de dominerande integrationsmodellerna i Europa (Joppke, 
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2017: 1153–1154). Hädanefter i uppsatsen kommer benämningen på denna modell att förkortas 

till ”den villkorade modellen”. Villkorad integration uppkom ursprungligen som ett svar på 

misslyckad multikulturalism och bristande integrationsresultat i ett försök att stärka nations-

staten samt att bevara den nationella identiteten och den sociala sammanhållningen (Kostako-

poulou, The Anatomy of Civic Integration, 2010: 932, 935; Joppke, Civic Integration in Western 

Europe: Three Debates, 2017: 1153–1154; Borevi, 2018: 11). Modellens grundprincip är att 

vissa specifika integrationskrav ställs på flyktingar i utbyte av åtnjutandet av rättigheter. Dessa 

krav handlar om att förvärva kunskaper och färdigheter som kännetecknas för en bra 

samhällsmedborgare (Borevi, 2018: 11). Oftast handlar detta om en formell förpliktelse att delta 

i kurser och genomföra tester för att lära sig det inhemska språket samt landets historia, kultur 

och politiska institutioner (Joppke, 2017: 1155).  

Utvecklingen av denna modell utgör ett markant skifte från en rättighetsbaserad till skyldighets-

baserad integrationsidé vilken bäst främjas av politiska åtgärder där flyktingen själv bär 

huvudansvaret för integrationen (Borevi, 2018: 11; Joppke, 2017: 1156–1157). I och med detta 

har det även skett ett skifte i hur rättigheter betraktas; tidigare sågs de som ett medel för att 

uppnå integration, numera betraktas civila och politiska rättigheter som ett slutmål för den som 

lyckats integreras. Rättigheter blir därmed att fungera som ett incitament för att integreras och 

uppnå de resultat som förväntas av dem (Borevi, 2018: 11). Syftet är att skapa egenförsörjande 

självständiga individer som inte är beroende av välfärden (Joppke, Beyond National Models: 

Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe, 2007: 16–18).  

För att skapa en integration som formar självständiga, självförsörjande individer blir deltagande 

på arbetsmarknaden viktigt för den sociala inkluderingen. Målet för en social inkludering är i 

en sådan modell social sammanhållning och social ordning, inte rättvisa eller jämlikhet (Joppke, 

2007: 17). Kostakopoulou beskriver att grundidén för modellen är att utöva en viss form av 

social kontroll över flyktingen i syfte att forma hen till vad det mottagande samhället anser vara 

en bra samhällsmedlem för att passa in i samhället. Det enda sättet att bevara den sociala 

ordningen blir följaktligen att invandrare anpassar sig efter de ideal det mottagande samhället 

satt upp. Tillhörighet och rättigheter blir i och med det ett privilegium för de som klarar av att 

integreras (Kostakopoulou, 2010: 937, 945–946, 949).  

I denna modell är rättigheter slutmålet som flyktingen kan få i utbyte av en väl genomförd 

integration utifrån de förutsättningar och normer som på förhand skapats av det mottagande 

samhället. Integration är ett ansvar som läggs på flyktingen och inkludering i gemenskapen är 

något som behöver förtjänas där individen ska bevisa sig värdig av civila och politiska rättig-
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heter. 

 

2.2.2 Multidimensionell integration 

Den multidimensionella integrationsmodellen är utvecklad av Alastair Ager och Alison Strang. 

Denna modell framhäver de sociala relationer inom ett samhälle vilka präglar integrationen. 

Integration ses i denna modell från ett helomfattande perspektiv och kan därför inte begränsas 

till vissa specifika markörer som avgör om en person är integrerad eller inte, såsom erhållandet 

av arbete, bostad, utbildning och hälsa (Ager & Strang, Understanding Integration: A Concep-

tual Framework, 2008: 169–170). Även om dessa markörer har en stark betydelse för en lyckad 

integration betraktas de i denna modell endast som utslag för en sådan process. För att 

markörerna ska uppfyllas krävs nämligen en stabil grund för integrationsprocessen att vila på 

vilket i denna modell är medborgarskap och rättigheter (Ager & Strang, 2008: 173). Detta då 

sättet staten tolkar och förstår medborgarskap bidrar till att vissa specifika värden inkorporeras 

för hur integration betraktas och tillmötesgås. Detta lägger även grunden för hur flyktingars 

rättigheter och skyldigheter betraktas (Ager & Strang, 2008: 173–175).  

Den multidimensionella modellen lägger vikt vid integrationens sociala processer. Dels 

facilitatorer för att förenkla integrationsprocessen och undanröja hinder för integration: språklig 

och kulturell kunskap samt trygghet och säkerhet (2008: 169–173). Dels sociala relationer 

mellan individ och samhälle vilka är väsentliga för integrationen då det sociala samspelet 

mellan människor är de drivande komponenterna i integrationsprocessen (Ager & Strang, 2008: 

169–170). Facilitatorernas uppgift är att möjliggöra att de sociala komponenterna kan åstad-

kommas och sociala relationer formas. Språkliga och kulturella kunskaper ger förutsättningar 

för flyktingar att praktiskt kunna delta och veta vad som förväntas av dem, medan trygghet och 

säkerhet bidrar till ett öppet samhälle utan fysiskt våld och verbala attacker som tillåter 

integration och samhällsdeltagande på lika villkor. Det är således statens uppgift att bistå med 

facilitatorer för att undanröja hinder som kan begränsa möjligheten till integration (Ager & 

Strang, 2008: 181–183). Frågor om ogästvänlighet och främlingsfientlighet får därmed en 

bärande roll i integrationen då det underminerar förutsättningarna för flyktingar att delta i 

samhället på lika villkor (Ager & Strang, 2008: 179–180).  

För en lyckad integrationsprocess, i enlighet med denna modell, krävs det att staten identifierar 

och undanröjer hinder för jämlikt samhällsdeltagande. Modellen utgår även från att integration-

en ska utformas utefter statens syn på medborgarskap och rättigheter vilka sätter premisserna 
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för vilka rättigheter och skyldigheter som flyktingar tilldelas. Flyktingar blir därför i denna 

modell inte att erhålla rättigheter på basis av sitt mänskliga värde i sig, utan snarare hur staten 

förhåller sig till sådana rättigheter.  

 

2.2.3 Mänskliga rättighetsbaserad integration 

Den mänskliga rättighetsbaserade integrationsmodellen utvecklades av Clı´odhna Murphy, 

Mary Gilmartin och Leanne Caulfield. Modellen baseras på generella kommentarer och 

granskningar av staters arbete med mänskliga rättigheter som kan relateras till integration 

utförda utav tre av FN:s övervakande fördragsorgan: FN:s människorättskommitté, FN:s 

kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt FN:s rasdiskriminerings-

kommitté (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 2, 12). Utifrån detta har författarna 

identifierat en ”bästa internationell praxis” för integration med grund i människorättstraktaten. 

Anledningen till detta är att tidigare integrationsmodeller, enligt Murphy, Gilmartin och 

Caulfield, visats sig vara ineffektiva för att skydda basala rättigheter såsom lika tillgång till 

boende, utbildning och arbete (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 1, 7–8). 

I relation till frågor om integration sammanfattar Murphy, Gilmartin och Caulfield att 

fördragsorganen tenderar att lägga vikt vid att komma till bukt med rasism och främlings- och 

invandrarfientliga åskådningar riktade mot flyktingar. Därtill staters positiva skyldighet i 

enlighet med människorättstraktaten att bekämpa och eliminera diskriminering (Murphy, 

Gilmartin & Caulfield, 2019: 9). Vikt läggs även vid flyktingars möjligheter till politiskt deltag-

ande, arbetsmarknadsetablering samt rätten att bevara och utveckla sin nationalitet och 

kulturella identitet. Stater har därmed en skyldighet att implementera effektiva åtgärder för att 

möjliggöra en integration som främjar detta (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 10–11). 

Kritik riktas även mot integrationstester då ansvaret för integrationen skiftas från staten till 

flyktingen vilket sätter hen i en speciellt utsatt position och lämnas sårbara för social exklusion 

och brist av det stöd de behöver för att integreras (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 11).  

Nyckelkomponenterna i en människorättsbaserad modell är enligt Murphy, Gilmartin och 

Caulfield den positiva skyldigheten att eliminera diskriminering; ett aktivt och medvetet 

främjande av tolerans och respekt för kulturell och språklig diversitet; ett avfärdande av 

kulturell assimilering och tester av integration; samt implementeringen och bejakande av 

praktiska integrationsåtgärder för att försäkra lika möjligheter i respekt för civila, politiska, 

sociala och ekonomiska rättigheter (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 2). Integrations-
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strategier bör därför identifiera åtgärder för att eliminera diskriminering, uppmuntra till en 

respekt för olikheter, uttryckligen adressera de mänskliga rättigheterna och identifiera praktiska 

åtgärder för att främja lika tillgång till rättigheter (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 13).  

Det normativa målet med integration i denna modell är att uppfylla flyktingars rättigheter och 

därmed garantera lika starkt rättighetsskydd för alla människor samt säkerställa flyktingars 

inklusion i samhället som jämlika medlemmar och skapa integrationsstrategier som effektivt 

bidrar till detta (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 2, 8). I denna modell, som baseras på 

internationella människorättstraktat, är stater tvingade till att förse flyktingar med de rättigheter 

de är berättigade till. Genom att fullt ut acceptera att staten har ett ansvar för implementering 

och genomdrivande av mänskliga rättigheter förlorar de en viss kontroll över hur flyktingar får 

behandlas, då det inte är tillåtet att behandla dem på ett sätt som går emot statens internationella 

åtaganden och skyldigheter. Detta då de människorättsliga traktaten gäller för alla människor 

inom en stats jurisdiktion, inte bara statens medborgare (Murphy, Gilmartin & Caulfield, 2019: 

5–6).  

I den mänskliga rättighetsbaserade modellen betonas mänskliga rättigheter som en juridisk 

fråga där stater får, eller snarare inte får, behandla individer under dess jurisdiktion på ett visst 

sätt. Mänskliga rättigheter utgör därför basen för och genomdrivandet av integration.  

  

2.3 Sammanställning av teoretiskt ramverk & analysfrågor 
 

För att sammanfatta det teoretiska ramverket använder sig denna uppsats av två teoretiska 

perspektiv: ett etiskt människorättsperspektiv och ett integrationsperspektiv. I det etiska 

människorättsperspektivet har moralen en drivande roll. Människor är utifrån ett sådant 

perspektiv berättigade till mänskliga rättigheter till följd av hens lika moraliska värde och inte 

baserat på hens rättsliga status. För att alla människor ska ha ett likvärdigt människorättsskydd 

krävs det att stater utgår från principen om likvärdig omsorg och respekt i allt politiskt 

handlande för att säkra att alla människor behandlas utifrån dess lika mänskliga värde. I en 

sådan förståelse av skyddet av de mänskliga rättigheterna läggs starkt fokus på statens 

skyldigheter gentemot folket. För att en svagare samhällsmedlem ska erhålla likvärdig omsorg 

och respekt krävs det att denna ibland ges ett starkare skydd än redan privilegierade samhälls-

medlemmar, vilket innebär att staten måste anamma ett maktanalytiskt förhållningssätt för att 

synliggöra och hantera sociala orättvisor som förhindrar lika tillgång till rättigheter. 
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Social rättvisa går att förstå på flera sätt. I denna uppsats har jag valt att använda mig av en 

förståelse av social rättvisa som grundas i social orättvisa, nämligen förtryckande strukturer 

som förhindrar olika sociala grupper att delta i samhället på lika villkor. Förtryck är mångsidigt 

och kan ta flera former: exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell imperialism och 

våld. För att skapa social rättvisa krävs en medvetenhet om hur förtryck kan gestaltas och 

därefter kompensera för detta för att förtryckta och missgynnade sociala grupper, såsom 

flyktingar, ska kunna delta som jämlikar. Stater måste därför i sociala policyer, såsom 

integrationsstrategier, istället för att utgå från likabehandling som strategi för att uppnå 

jämlikhet, ibland behandla människor olika i syfte att uppnå deltagande och inkludering.  

För tillgång till rättigheter och jämlikt deltagande krävs även att samhället tillåter flyktingar att 

bli en del av samhället. För att göra detta krävs det att samhället visar gästfrihet och tar ett 

ansvar för att inkludera flyktingen i gemenskapen. Gränserna mellan innanförskap och 

utanförskap har historiskt sett dragits mellan medborgare och icke-medborgare. I och med 

ökade flyktingströmmar är detta inte längre ett tillfredsställande sätt att definiera vilka som 

inkluderas och exkluderas. Istället bör människor accepteras in i gemenskapen som individer 

av lika mänskligt värde utifrån kosmopolitiska människorättsnormer vilket också ställer krav 

på att flyktingen måste behandlas som en människa lika starkt rättighetsanspråk. För att 

omförhandla gränderna mellan innanför- och utanförskap behöver samhället bedriva demokrat-

iska samtal och sociala processer, både på civil och statlig nivå, för att ställa krav på samhälls-

strukturer som är förenliga med kosmopolitiska människorättsnormer. Integration handlar i 

denna bemärkelse om en process som ställer krav på både civilsamhälle, stat och flykting. 

Integrationsstrategier behöver med detta utformas på ett sådant sätt att de aktivt bidrar till 

inkludering av flyktingar och ställer ömsesidiga krav för att inkludering ska kunna ske. 

Jag använder mig således av två perspektiv i den etiska människorättsanlysen för att utröna om 

den svenska staten med integrationsstrategin ger flyktingar likvärdig omsorg och respekt som 

övriga samhällsmedlemmar: ett individbaserat perspektiv och ett samhällsbaserat perspektiv.  

För att kunna göra en etisk människorättsanalys av Sveriges integrationsstrategi behöver jag 

först skapa en bas att utgå från, nämligen vilken förståelse av integration som kan återfinnas i 

den svenska integrationsstrategin. Detta bidrar med en utgångspunkt för hur strategin kan tolkas 

förhålla sig till inklusion och rättigheter. För att undersöka detta använder jag mig av tre olika 

integrationsmodeller: villkorad integration, multidimensionell integration och mänskliga rättig-

hetsbaserad integration. Samtliga tre modeller har både likheter och olikheter. En av grund-

premisserna i samtliga modeller är att integration handlar om den process där en flykting blir 
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en jämlik samhällsmedlem. Varje modell skiljer sig dock åt gällande vilka premisser och värden 

integrationsstrategier bör vila på och vad som är väsentligt för en lyckad integrationsprocess. I 

den villkorade modellen läggs tyngdvikt vid krav och ansvar hos flyktingen själv där rättigheter 

är ett privilegium för de som genomgått en lyckad integrering i samhället. I de andra två 

modellerna fungerar rättigheter som en grund för integration. Dessa två modeller är snarlika då 

båda lägger vikt vid åtnjutandet av rättigheter och de sociala processer som kan hämma och 

främja integrationsprocessen. En betydande skillnad mellan dessa är dock hur integrationen ska 

genomföras och hur rättigheter betraktas. I den multidimensionella modellen grundas inte-

gration på statens tolkning av medborgarskap och flyktingars rättigheter medan i den 

rättighetsbaserade modellen är rättigheter inget som kan tolkas av staten, utan baseras på 

internationella traktat. Rättigheter är därmed inte bara utgångspunkten, utan även något som 

staten är tvungen att erbjuda och garantera flyktingar. Även frågan om ansvar för integrationen 

skiljer sig åt. Den multidimensionella modellen bygger på ett helhetsperspektiv och ser till 

integrationens olika beståndsdelar vilket kräver en gemensam ansträngning i samhället medan 

den rättighetsbaserade modellen tar utgångspunkt från statens ansvar i enlighet med internation-

ella människorättstraktat. Studien utgår därmed från tre modeller som lägger ansvar på 1. 

Flyktingen, 2. Samhället som helhet där bördan delas mellan stat, civilsamhälle och flykting 

samt 3. Staten.  

För att sammanställa det teoretiska ramverket kan jag ställa mig en fråga som både täcker det 

etiska problem studien ställs inför och integrationsstrategins relevans för efterlevandet av 

flyktingars rättigheter: bidrar den svenska statens integrationsstrategin till att flyktingar ges 

likvärdig omsorg och respekt som medborgare? 

I syfte av att utföra en preciserad och strukturerad analys har följande tre analysfrågor utvunnits 

från det teoretiska ramverket:  

Vilken förståelse av integration återfinns i Sveriges integrationsstrategi?  

Hur tolkas alla människors lika värde i Sveriges integrationsstrategin? 

På vilka sätt bidrar Sveriges integrationsstrategi till ett jämlikt samhällsdeltagande? 

Dessa tre frågor lägger grunden för analyskapitlets upplägg och vars syfte är att bistå som 

verktyg för att besvara studiens forskningsfrågor som presenterats i kapitel 1.1 Syfte och 

frågeställningar.  
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3. AVHANDLING 

3.1 Materialpresentation 
 

I följande kapitel presenteras uppsatsens material och analysen av dessa texter. Materialet består 

dels av de tre huvudsakliga propositioner som ligger till grund för den etableringsfokuserade 

integrationsstrategin, vilka i detta kapitel benämns som Regeringens strategi för integration, 

Egenansvar med professionellt stöd samt Ett nytt regelverk. Även två texter som berör 

regeringens arbete med rasism och diskriminering och dess roll i statens integrationsstrategi 

behandlas, vilka benämns som Utgiftsområde 13 och Nationell plan mot rasism. En mer utförlig 

motivering för valet av texter kan finnas i uppsatsens metodkapitel.  

Genom en textanalytisk läsning av dessa texter har sex teman framkommit utifrån vilka 

materialets innehåll presenteras. Dessa teman är utanförskap, arbetsmarknadsetablering, rätt till 

etableringsplan kontra anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsuppdragets 

målgrupp, egenansvar och socialt stöd samt ett samhälle fritt från diskriminering. Efter 

presentationen analyseras materialet med hjälp av studiens teoretiska ramverk och tillhörande 

analysfrågor som tidigare presenterats i teorikapitlet.   

 

3.1.1 Utanförskap 

 
Syftet med skrivelsen Regeringens strategi för integration var att presentera en långsiktig och 

samlad integrationsstrategi med fokus att bryta invandrares utanförskap i det svenska samhället 

(skr. 2008/09:24: 6). Det övergripande målet för integrationspolitiken blev därför ”[…] lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.” (skr. 

2008/09:24: 33).  I skrivelsen presenterades sju inriktningar för integrationspolitiken för att 

uppfylla detta mål: ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända, fler i 

arbete och fler företagare, bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan, bättre språk-

kunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, en effektiv bekämpning av diskriminering, en 

positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap samt en gemensam värdegrund i ett 

samhälle som präglas av en tilltagande mångfald (skr. 2008/09:24: 34). 

Den främsta förklaringen till invandrares utanförskap påstår regeringen är socioekonomiska 

skillnader inom befolkningen. Även om skillnader i levnadsförhållanden mellan inrikes- och 

utrikesfödda har komplexa orsaker, understryker regeringen att utbildningsbakgrund samt brist 
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på arbete och egna inkomster är kända orsaker till utanförskap och är faktorer som påverkar 

individens situation i nästan alla livsområden. Framförallt pekar regeringen ut individens hälsa, 

möjlighet till val av bostadsområde och boendestandard, demokratiskt deltagande och utsatthet 

för brott (skr. 2008/09:24: 6, 16, 19). Detta menar regeringen har skapat invandrartäta bostads-

områden med en koncentrerad social och ekonomisk utsatthet. I skrivelsen påpekas risker med 

att individer med låga eller inga förväntningar på avkastning av arbete, utbildning eller annan 

kompetensutveckling samlas på ett och samma ställe. Det regeringen framförallt uttrycker oro 

för är att dessa människor drar sig till andra individer med liknande livssituation vilket kan 

resultera i en utbredd ”bidragarmentalitet”, självvald isolering, gängkriminalitet och politisk 

radikalisering (skr. 2008/09:24: 16, 25).  

Regeringen hävdar framförallt att utanförskapet ska brytas genom generella insatser riktade mot 

hela befolkningen, men som vid behov kompletteras med riktade integrationsinsatser, vilka kan 

motiveras när det finns särskilda behov såsom språkinlärning och utsatthet för diskriminering 

(skr. 2008/09:24: 4, 62). I budgetpropositionen inför år 2016 (Utgiftsområde 13) går det att 

utläsa att för att nå det integrationspolitiska målet, som tidigare nämnt är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter behöver de generella åtgärderna kompletteras med riktade 

åtgärder som faller inom budgetområde 13: jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, 

vilket inkluderar de politiska områdena etablering, diskriminering och jämställdhet (Prop. 

2015/16:1: 14). Utgångspunkten ska dock vara att människor inte särbehandlas till följd av sitt 

etniska ursprung. Säråtgärder får inte heller förekomma efter den nyanländas första tid i Sverige 

och principen om likabehandling ska alltid upprätthållas (skr. 2008/09:24: 62).  Även om målen 

primärt ska uppfyllas genom generella insatser riktade till hela befolkningen går regeringen inte 

in djupare på vad dessa insatser ska bestå av eller hur de ska förverkligas. Utanförskap förklaras 

istället av socioekonomiska skillnader i befolkningen och de integrationsinsatser som får störst 

utrymme i regeringens integrationsstrategi är de riktade åtgärderna för arbetsmarknadsetabler-

ing.  

 

3.1.2 Arbetsmarknadsetablering 
 

I skrivelsen Regeringens strategi för integration betonar regeringen att de samhällsproblem 

som kan framstå som integrationsproblem egentligen är en följd av problem på arbets-

marknaden. Även om arbete inte är detsamma som integration påpekar regeringen att flera av 

de så kallade ”integrationsproblemen” kan lösas genom tillgång till arbete och egna inkomster. 
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Regeringen påtalar dock att detta inte kan lösa alla problem. Ett sådant problem är segregering. 

För att lösa detta på lång sikt skulle det krävas en ökad social beblandning i samhället. Däremot 

skulle ökade arbetsmarknadsmöjligheter på kort sikt förbättra livsvillkoren för de utsatta 

individerna utifrån vilket regeringen motiverar att huvudfokuset för integrationspolitiken är att 

bryta utanförskapet på arbetsmarknaden (skr. 2008/09:24: 19, 25, 43). Genom arbete och egen 

inkomst får nyanlända ökad makt att styra över sitt eget liv och tillvaro och således bidra till att 

bryta sitt utanförskap (skr. 2008/09:24: 6). I proposition Egenansvar med professionellt stöd 

påpekas att många nyanlända invandrare aldrig kommer in på arbetsmarknaden (prop. 

2009/10:60: 25). Arbetslösheten är därför betydligt högre bland invandrare än individer födda 

i Sverige och deras arbetsmarknadsposition generellt sett är svag. Detta menar regeringen ger 

skäl för riktade insatser för att underlätta och påskynda nyanlända invandrares etablering på 

arbetsmarknaden (skr. 2008/09:24: 19, 43). Nyckeln till inträde i det svenska samhället kan 

därför antas vara inträdet på arbetsmarknaden. Regeringen beskriver denna särbehandling som 

en positiv sådan då skyddsbehövande ofta har särskilda behov samt att det är både en nationell 

angelägenhet och en internationell förpliktelse att ta emot skyddsbehövande (prop. 2009/10:60: 

43).  

I proposition Egenansvar med professionellt stöd påpekar regeringen att nyanländas etablering 

på arbetsmarknaden är långsam och introduktionens innehåll motsvarar inte de mål som satts 

upp. I syfte att uppnå ökad likvärdighet och garantera samma kvalitet i introduktionen införde 

regeringen en ny lag, den så kallade etableringslagen, där staten övertog det huvudsakliga 

ansvaret från landets kommuner (prop. 2009/10:60: 36, 39). Syftet med etableringslagen var att 

genom riktade insatser skapa förutsättningar för egenförsörjning och stärka nyanländas aktiva 

deltagande i samhälls- och arbetslivet. Det samordnade ansvaret föreslogs tilldelas arbets-

förmedlingen då de redan har kunskap och erfarenhet av arbetsförberedande insatser och har 

möjlighet att erbjuda insatser vid ett tidigare skede och till större utsträckning än vad som 

tidigare gjorts. Därtill förstärker detta arbete som centrum för invandrares etablering i det 

svenska samhället (prop. 2009/10:60: 1, 35, 49).  

I enlighet med etableringslagen upprättas en individanpassad etableringsplan bestående av 

insatser som höjer individens arbetsmarknadspolitiska värde och anställningsbarhet för ett 

snabbt inträde i det svenska arbets- och samhällslivet. Exempelvis kan planen innefatta 

instegsjobb (en subventionerad anställning som kan ske parallellt med deltagande i svenska för 

invandrare [SFI]), validering av utbildning, yrkespraktik, arbetsmarknadsutbildning, prov-

tjänstgöring etcetera. Därtill ingår andra färdigheter som inte är direkt relaterade till arbete, 
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även om dessa bidrar till att höja det arbetsmarknadspolitiska värdet, såsom SFI och samhälls-

orientering. Detta då språkinlärning och kunskapsinhämtning kring det svenska samhället och 

hur det är att leva i Sverige vara viktigt för en lyckad etablering. Dessutom ska information ges 

om individens rättigheter och skyldigheter för att understryka respekt för mänskliga rättigheter, 

demokrati och jämställdhet (prop. 2009/10:60: 50–51, 68, 74). Nyanlända ska även ges 

incitament till att aktivt lära sig det svenska språket för att enklare erhålla jobb och för en 

snabbare etablering, vilket regeringen dessutom pekar ut som viktiga faktorer för att undvika 

bidragsberoende och passivitet samt öka individens självständighet (skr. 2008/09:24: 21, 51).  

 

3.1.3 Rätt till etableringsplan kontra anvisning till arbetsmarknadspolitiskt 

program 
 

I enlighet med etableringslagen har vissa nyanlända invandrare rätt till att få en individbaserad 

etableringsplan upprättad (prop. 2009/10:60: 64). Utgångspunkten är att planen ska sträcka sig 

över så kort som möjligt då korta planer, i regeringens mening, ger nyanlända incitament till att 

snabbt etablera sig på arbetsmarknaden (prop. 2009/10:60: 68–69). Utformningen av etabler-

ingsinsatser som en rättighet blev däremot inte bestående då det upptäcktes brister i etablerings-

lagens utförande och effektivitet. I proposition Ett nytt regelverk påtalas att systemet är 

ineffektivt och antalet nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier är 

lågt. Utformningen gav även upphov till osämja mellan arbetsförmedlaren och den nyanlända 

om planens innehåll och längd samt vad ”rätten” till en etableringsplan de facto innebär, vilket 

har lett till att relevanta insatser inte kunnat genomföras. Rättigheten avser, enligt regeringen, 

endast en rätt att få en plan upprättad, inte en rätt till en viss typ av insats eller en viss planlängd 

(prop. 2016/17:175: 31–32, 34, 37). 

För övriga arbetssökande finns ingen motsvarande rättighet. I samråd mellan arbetsförmed-

lingen och den arbetssökande upprättas en individuell handlingsplan som specificerar den 

arbetssökandes skyldigheter, planerade aktiviteter och inriktningen på arbetssökandet. Utifrån 

handlingsplanen anvisas den arbetssökande därefter till ett arbetsmarknadspolitiskt program 

(prop. 2016/17:175: 30–31). Proposition Ett nytt regelverk föreslår därför att etableringsregel-

verket ska reformeras och harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. 

Dels i syfte av likabehandling, dels för att underlätta och effektivisera etableringsuppdraget och 

minska onödig administrativ börda, vilket skulle bidra till att de integrationspolitiska målen nås 

i högre grad (prop. 2016/17:175: 32, 99). Propositionen föreslår därför att rätten till en etabler-
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ingsplan ersätts med en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program (prop. 2016/17:175: 

37).  

Även om majoriteten av remissinstanserna tillstyrker en harmonisering av regelverken har flera 

av dem avstyrkt förslaget om borttagandet av rätten till en etableringsplan, bland annat 

Samarbetsorganisationen för etniska organisationer, vilka hävdar att det även i det nya 

regelverket bör finnas en motsvarande rättighet, eller en rätt till deltagande i ett arbetsmarknads-

politiskt program då detta sänder ”[…] en stark signal om välkomnande, att personen ses som 

en resurs och att samhället satsar på de personer som är i behov av skydd.” (prop. 2016/17:175: 

52). Regeringen ställer sig dock emot detta och menar att problemen med etableringslagens 

genomförande är ett resultat av konstruktionen av etableringsinsatser som en rättighet. Signal-

värdet väger därför inte upp fördelarna med en omkonstruktion etableringsuppdragets utform-

ning (prop. 2016/17:175: 38, 52). Regeringen menar dock att de principer som gäller för 

etableringslagen även bör gälla i det nya regelverket. Framförallt ska betoning läggas på 

egenansvar och att den främsta vägen in i samhället är genom arbete (prop. 2016/17:175: 55). 

Regeringens förslag resulterade i lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare samt förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare.   

 

3.1.4 Etableringsuppdragets målgrupp 
 

I proposition Egenansvar med professionellt stöd föreslår regeringen att etableringsuppdragets 

målgrupp ska vara flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga, mellan 20 och 65 år, 

vilka beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring (prop. 2009/10:60: 

39, 41). I propositionen bedömde regeringen att begreppet nyanlända invandrare ska användas 

för att markera att etableringsuppdraget inte omfattar asylsökande, utan endast personer som 

beviljats uppehållstillstånd (prop. 2009/10:60: 40).  Etableringsuppdraget omfattar däremot inte 

nyanlända som redan har förvärvsarbete på heltid, går i gymnasieskola eller på grund av 

sjukdom eller annan nedsättning av psykisk eller fysisk prestationsförmåga hindras från att delta 

i etableringsinsatser på 25% av heltid (prop. 2009/10:60: 7, 64). Skälen till detta menar reger-

ingen grundas i att syftet med etableringsinsatser är att påskynda arbetsmarknadsinträdet, om 

däremot individen redan erhållit arbete finns inte behov för sådana insatser (prop. 2009/10:60: 

64–65).  
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Regeringen betonar att etableringsinsatser för flyktingar och skyddsbehövande är en långsiktig 

och kostsam investering från samhällets och statens sida för att ge den nyanlände möjligheter 

till egenförsörjning och ett stärkt samhälls- och arbetsmarknadsdeltagande. Detta menar reger-

ingen ger skäl till att etableringsinsatser endast ska erbjudas nyanlända som beviljats permanent 

uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd under en längre period, som kortast på 12 månader 

(prop. 2009/10:60: 44, 144–147; prop. 2016/17:175: 59). Vidare bör därför egenförsörjning 

förstås utifrån detta perspektiv och ska vara ett mål för samtliga parter, inklusive den nyanlände 

själv, att sträva efter (prop. 2009/10:60: 40, 44). 

Under sommaren 2016 trädde den tillfälliga lagen i kraft (lag (2016:752) om tillfälliga begräns-

ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd vilken innebär att skyddsbehövande endast får 

beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. Detta bedömer regeringen inte påverkar etablerings-

uppdraget eller dess målgruppsbestämmelser (prop. 2016/17:175: 60). Vissa remissinstanser 

ifrågasätter detta och menar att det finns fler nyanlända som inte inkluderas i målgruppen, men 

som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Till exempel 

nyanlända som beviljats uppehållstillstånd till följd av verkställdhetshinder för utvisning. 

Regeringen delar inte åsikten att dessa individer ska inkluderas i etableringsuppdraget (prop. 

2016/17:175: 60–61). Regeringen medger dock att den tillfälliga lagen innebär att de flesta som 

omfattas av uppdraget har tillfälliga uppehållstillstånd och majoriteten kommer att ansöka om 

förlängning av dessa, vilket för många också kommer att beviljas. Detta menar regeringen ger 

upphov för att det etableringsuppdraget även bör gälla under prövotiden för förlängning av 

uppehållstillståndet och gälla tills ett beslut vunnit laga kraft (prop. 2016/17:175: 39, 61–62). 

 

3.1.5 Egenansvar och socialt stöd 
 

Integration ska i Sverige betraktas som en ömsesidig process som involverar både invandraren 

och det övriga samhället. Däremot anser regeringen att integrationsinsatser istället för 

omhändertagande fokusera på den nyanländes eget ansvarstagande. Regeringen vill därför se 

en maktförskjutning från politiker och tjänstemän till individen själv att göra val och beslut för 

sin framtid och sitt liv i det svenska samhället (prop. 2009/10:60: 31–35). Samtidigt förkastar 

regeringen idén om språk- och samhällskunskapstester samt integrationskontrakt som en förut-

sättning för erhållandet av permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap, vilket har 

implementerats i flera andra europeiska länder. Anledningen till detta menar regeringen är att 

Sverige är ett land där nyanlända och övriga invånare ska ha samma rättigheter och skyldigheter 
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(prop. 2009/10:60: 31–35). Etableringsuppdraget bygger istället på frivillighet och innefattar 

ingen skyldighet för den nyanlände att delta i aktiviteter. Däremot finns ekonomiskt incitament 

till deltagande i form av utbetalning av ekonomisk ersättning tillika sanktionering av ersättning 

vid otillfredsställande deltagande (prop. 2009/10:60: 35, 103, 111). Detta menar regeringen 

förtydligar vad som förväntas av den nyanlände, nämligen att delta i de insatser som erbjuds 

samt att ta eget ansvar för ens etablering i samhället (prop. 2016/17:175: 42, 99).  

Behovet av socialt stöd är också något som behandlas i både Egenansvar med professionellt 

stöd och Ett nytt regelverk. I etableringslagen införde regeringen en ny aktör, etableringslotsen, 

som en del av introduktionsinsatserna. Syftet med lotsen är att bistå den nyanlände med 

personliga nätverk samt stöd och råd som krävs för en fungerande etablering. Lotsen ska 

därmed fungera som en länk mellan den enskilda och det svenska samhället (prop. 2009/10:60: 

75–77). I det nya regelverket, där regelverket för nyanlända invandrare och övriga arbets-

sökande harmoniseras, togs etableringslotsen bort utan att ersättas med någon ny eller annan 

aktör som tilldelats ansvaret för de nyanländas sociala stöd. Flera remissinstanser till propo-

sitionerna ifrågasätter detta och påpekar att nyanlända och övriga arbetssökande behov kan 

skilja sig avsevärt åt för att genomföra en lyckad etablering både på arbetsmarknaden och i 

samhället (prop. 2016/17:175:  56). Länsstyrelsen i Västra Götalands län påtalar i sitt remiss-

yttrande att detta utgör en risk för att det sociala stödet till nyanlända i fortsättningen kan 

komma att inte vara tillräckligt för en lyckad etablering. Därtill menar de att stöder kan komma 

att kraftigt variera mellan olika kommuner som en följd av olika stort engagemang för att stödja 

nyanländas etablering (prop. 2016/17:175: 56). Regeringen håller med om att behovet av socialt 

stöd är högre bland nyanlända men menar samtidigt att frågor om socialt stöd i grunden är 

kommunens uppdrag där socialnämnden ska bistå med stöd och vägledning. Nyanlända i behov 

av socialt stöd bör därmed istället vända sig till socialnämnden (prop. 2016/17:175: 56). 

 

3.1.6 Ett samhälle fritt från diskriminering 
 

Förutsättningarna för individens etablering i samhälls- och arbetsliv bygger på fler faktorer än 

insatser som höjer individens arbetsmarknadsvärde och anställningsbarhet. Faktorer såsom 

diskriminering och rasism har också påverkan för individens möjligheter att etableras. I 

skrivelsen Regeringens strategi för integration påtalas existensen av diskriminering på såväl 

arbetsmarknad som bostadsmarknad där individer med utländskklingande namn bemöts med 

avvisande beteenden, erbjuds bostadskontrakt och kallas till arbetsintervjuer till en lägre grad 
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än individer med svenskklingande namn, vilket förstärker segregering och utanförskap (skr. 

2008/09:24: 15, 22–23). I propositionerna till etableringssystemet skriver regeringen att det 

krävs hårdare tag mot diskriminering, framförallt på arbetsmarknaden (skr. 2008/09:24: 22–23, 

53).  

År 2015 fortsatte regeringens arbete för bekämpandet av rasism och diskriminering och föreslog 

i Utgiftsområde 13 att en nationell plan skulle införas för ett samlat grepp mot rasism, liknande 

former av fientlighet och hatbrott. Regeringen ansåg att för att kunna nå målet med lika 

rättigheter och skyldigheter krävs det att alla människor ska ha lika starkt skydd mot olika 

former av diskriminering (Prop. 2015/16:1: 45, 52). Detta då det har framkommit att flertalet 

människor på daglig basis utsätts för hatbrott och andra former av fientligheter vilket förhindrar 

dem från att leva sina liv (Regeringskansliet, 2016: 33–34). I planen skriver regeringen att 

rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans står i strid med principen om alla 

människors lika värde. Det förhindrar även människor från att tillgå lika rättigheter och 

möjligheter, makt och inflytande till följd av negativa, både medvetna och omedvetna, 

föreställningar om individens grupptillhörighet. Då ingen individ i Sverige ska behöva dölja 

eller undanhålla sin identitet ansåg regeringen att det därför krävs en satsning för att skapa bättre 

förutsättningar för ett jämlikt demokratiskt samhälle präglat av respekt för människors lika 

värde och rättigheter. För att uppnå ett jämlikt och solidariskt samhälle påtalas det även att 

betydande skillnader mellan olika grupper inte kan accepteras. Tanken med planen är att denna 

ska fungera som en grund för allt strategiskt arbete mot rasism och hatbrott (Regeringskansliet, 

Samlat grepp mot rasism och hatbrott, 2016: 9–11, 25, 34). 

Vidare står det i planen att det krävs en gemensam ansträngning i civilsamhället, som är en 

nyckelaktör för arbete med rasism och inkludering, för att arbetet med diskriminering ska få 

genomslag då formella rättigheter inte per automatik leder till lika rättigheter i praktiken 

(Regeringskansliet, 2016: 33, 50). I syfte att förstärka och upprätthålla respekten för grund-

läggande värden såsom mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet skriver regeringen 

både i Regeringens strategi för integration och den nationella planen mot rasism att det krävs 

demokratiska samtal för att främja icke-diskriminering, tolerans och öppenhet (skr. 2008/09:24, 

59–60; Regeringskansliet, 2016: 58). I planen har staten även identifierat fem strategiska 

områden som ska göras större satsningar inom: mer kunskap, utbildning och forskning; 

förbättrad samordning och uppföljning; ökat stöd och fördjupad dialog i civilsamhället; 

förstärkt arbete på nätet samt ett mer aktivt rättsväsende (Regeringskansliet, 2016: 49). 
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I planen går det även att utläsa att arbetet mot rasism och andra former av fientlighet är viktigt 

för nyanländas etablering då det bidrar till ett mer välkomnande samhälle. Samtidigt under-

stryks det faktum att arbete är nyckeln till nyanländas etablering i det svenska samhället 

(Regeringskansliet, 2016: 15).   

 

3.1.7 Sammanfattning materialpresentation 

 

Målet med den svenska statens integrationsstrategi är lika rättigheter, skyldigheter och möjlig-

heter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Sammanfattningsvis kan det identifieras att 

strategin, för att nå detta mål, består av flera nivåer. Den första nivån riktar sig mot hela det 

svenska samhället och består av generella insatser. Regeringen påtalar att det är dessa insatser 

som utgör de primära åtgärderna i integrationsstrategin, vilket skulle kunna vara ett utslag av 

att integration i regeringens mening är en ömsesidig process som involverar hela samhället. 

Trots detta går regeringen inte in på vad dessa generella insatser skulle kunna tänkas innebära. 

Istället läggs fokus på den andra nivån i integrationsstrategin; riktade integrationsinsatser. 

Syftet med integrationsstrategin är att bryta invandrares utanförskap, vilket enligt regeringen är 

orsakat av socioekonomiska skillnader inom befolkningen och kan brytas genom arbetsmark-

nadsetablering. Samtidigt som det understryks att arbete inte bör likställas med integration är 

förhoppningen är att arbete bidrar till självförsörjande och självständiga samhällsmedlemmar 

vilket även främjar integration och samhällsdeltagande.  

Vidare har även skett ett skifte från omhändertagande till den nyanländes eget ansvarstagande. 

Trots detta är etableringsinsatser inte obligatoriskt upplagda. Det är istället upp till den nyan-

lände själv att delta i de insatser som erbjuds och aktivt bidra till sin etablering i samhället. 

Även om integration beskrivs som en gemensam angelägenhet för hela samhället läggs störst 

fokus på den nyanländas eget ansvar.  

Motverkning av diskriminering, som också är en riktad insats, framställs som viktigt för att 

skapa ett välkomnande samhälle för nyanlända att etablera sig i samt för att upprätthålla respekt 

för varje människas lika värde och rättigheter. För att detta ska få genomslag behövs en gemen-

sam ansträngning i civilsamhället. Gemensamt för både förarbetena till integrationsstrategin, 

etableringsuppdraget och den nationella planen mot diskriminering är vikten vid att nyckeln till 

att etableras i det svenska samhället är arbete, vilket är den nyanländes eget ansvar. 
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3.2 Analys 
 

I detta delkapitel analyseras Sveriges integrationsstrategi utifrån de två teoretiska perspektiv 

som lyfts i uppsatsens teorikapitel, nämligen det etiska människorättsperspektivet och integra-

tionsperspektivet. Analysen är uppdelad i två huvuddelar bestående av tre sektioner vilka är 

strukturerade efter de tre analysfrågor som utvunnits från det teoretiska ramverket. Den första 

sektionen utgör den första huvuddelen där den svenska integrationsstrategin jämförs med de tre 

integrationsteoretiska modellerna. Detta för att utröna vilken syn på integration som den 

svenska staten kan tolkas förhålla sig till och dess relation till flyktingars mänskliga rättigheter. 

Denna del lägger grunden för den andra huvuddelen som utgörs av sektion två och tre i vilka 

resultatet från den första delen kopplas an till det etiska människorättsperspektivet. 

  

3.2.1 Vilken förståelse av integration återfinns i Sveriges 

integrationsstrategi? 
 

Som tidigare konstaterat finns det inte någon entydig förståelse eller definition för hur integra-

tionsprocessen av flyktingar ska se ut. Således är det inte en enkel uppgift att placera Sveriges 

integrationsstrategi i ett specifikt fack som påtalar en exakt tolkning av integration. Detta är inte 

heller min intention. Då det inte finns något teoretisk konsensus kring integrationens innebörd 

och innehåll går det att förstå att integration är en komplex social process. Med bakgrund av 

detta jämförs uppsatsens undersökningsmaterial med var och en av de tre olika integrations-

teoretiska modellerna för att undersöka och problematisera vilka premisser och värden för 

integration som är framstående i den svenska strategin. Genom detta bildas en uppfattning om 

hur den svenska staten förstår integration och hur denna förståelse förhåller sig till skyddet av 

flyktingars mänskliga rättigheter.  

 

3.2.1.1 Svensk integration och villkorad medborgarintegration 

 

I undersökningsmaterialet går det att återfinna flera spår av den villkorade integrationsmo-

dellen. Grundprincipen för den är att genom politiska åtgärder ställa krav på flyktingar att 

anamma beteenden och kunskaper som kännetecknar en god samhällsmedborgare. I utbyte av 

att möta integrationskraven gör sig flyktingen berättigad till rättigheter. Det övergripande inte-

grationspolitiska målet för den svenska integrationsstrategin är ”lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturellt ursprung” vilket vid en första anblick 
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indikerar en rättighetsbaserad utgångspunkt. Framförallt synliggörs detta i proposition 

Egenansvar med professionellt stöd där staten fastställer att vissa nyanlända invandrare har en 

rätt att få en etableringsplan upprättad. Från början fanns därmed en rättighet hos flyktingar att 

erbjudas och delta i integrationsfrämjande åtgärder. Denna rättighet togs bort i proposition Ett 

nytt regelverk och ersattes med en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program där staten 

även påtalar den ökade vikten av flyktingens egenansvar och hens skyldigheter att delta i 

insatserna och snabbt ta sig in på arbetsmarknaden. Även om deltagande i sådana insatser är 

valfritt går det att se ett tydligt skifte från flyktingens rättigheter till hens skyldigheter. Statens 

sätt att resonera kring flyktingens skyldigheter blir med detta skifte allt mer att efterlikna idén 

om en skyldighetsbaserad integration. 

Den viktigaste principen för den villkorade integrationsmodellen är att det är flyktingen själv 

som bär ansvaret för integrationen. Utgångspunkten i den svenska integrationsstrategin är att 

integration är en ömsesidig process mellan samhälle och flykting, men huruvida detta realiseras 

i integrationsstrategin går att diskutera då det framförallt är flyktingens ansvar som betonas. 

Syftet med den svenska integrationsstrategin är att bryta flyktingars utanförskap. Genom 

tillgång till arbete och egna inkomster resonerar regeringen att utanförskapet kan brytas då 

flyktingen inte längre förknippas med så kallade ”integrationsproblem”, som enligt staten 

orsakas av socioekonomiska faktorer såsom segregering, lågt demokratiskt deltagande, bidrags-

beroende, passivitet, gängkriminalitet och politisk radikalisering. Även om strategin betonar 

flyktingens egenansvar är det av vikt att lyfta det faktum att staten anser sig ha ett visst ansvar 

för integration, nämligen att erbjuda insatser för att ge flyktingen verktyg att bryta utanför-

skapet, så som etableringsåtgärder, utbildning i SFI och samhällskunskap för att lyckas i 

samhället. Däremot går det att se att det är vid erbjudandet av dessa verktyg som statens ansvar 

avtar och flyktingens ansvar påbörjas, då det är flyktingen själv som bär det huvudsakliga 

ansvaret för att bryta utanförskapet och möta de villkor som krävs för integration.  

Vidare går det att se att det finns ideal som flyktingen i Sverige behöver uppnå för att kunna 

bryta sitt utanförskap. När flyktingen erhållit arbete och egen inkomst och kunnat bryta sig loss 

från ”integrationsproblemen” kan hen även anses uppnått de ideal som krävs för att betraktas 

som en god samhällsmedborgare. Jag kan här se likheter mellan den svenska strategin och den 

villkorade modellens strategi att genom politiska åtgärder ställa krav på flyktingen att anamma 

beteenden och kunskaper som förknippas med en god samhällsmedborgare för att bli en i 

gemenskapen. Det är dock inte lika tydligt som i den villkorade strategin att den svenska 

strategin per definition ställer villkor på flyktingen för att tillgå rättigheter. I den svenska 
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strategin handlar det inte om att tillgå rättigheter då strategin bygger på lika rättigheter utan 

snarare sociala villkor för att ingå i gemenskapen. I den teoretiska förståelsen av villkor är syftet 

med dessa att bevara den sociala ordningen och den sociala sammanhållningen. De 

”integrationsproblem” som regeringen nämner är typexempel på sociala problem som orsakar 

störningar i ordning och sammanhållning. Det går därför att dra slutsatsen att det även finns 

spår av detta i den svenska strategin, och även om det inte är utskrivet, kan betraktas som ideal 

för vad det mottagande samhället förväntar sig av en likvärdig samhällsmedlem.  

Det finns dock vissa skillnader som bidrar till att det ej går att finna en fullständig villkorad 

integrationsförståelse i den svenska strategin, nämligen att villkoren för vad som är en god 

samhällsmedlem inte är avgörande för vilka rättigheter flyktingen får åtnjuta. En central del i 

målet lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter är likabehandlingsprincipen. Av princip ska 

flyktingar och medborgare inte behandlas olika till följd av etniskt och kulturellt ursprung. 

Emellertid är den inte heller fullständigt rättighetsbaserad då det finns vissa antydningar till att 

flyktingen själv påverkar huruvida hen blir accepterad eller inte.  

 

3.2.1.2 Svensk integration och multidimensionell integration 
 

Enligt den multidimensionella modellen består integrationsprocessen av flera dimensioner som 

samverkar för att flyktingen ska kunna bli en del av gemenskapen på lika villkor. Utifrån denna 

modell går det inte att säga att en flykting är integrerad för att hen har tillgång till arbete, bostad, 

utbildning eller hälsa. Detta är snarare utslag för integration. I denna modell är den normativa 

utgångspunkten att integration bör bemötas med ett helhetsperspektiv där integrationsprocess-

ens viktigaste komponenter är sociala utbyten och relationer. För att sociala utbyten ska vara 

möjliga krävs två typer av facilitatorer: språklig och kulturell kunskap för att kunna göra sig 

förstådd samt trygghet och säkerhet vars syfte är att skapa ett samhälle där flyktingar inte lever 

under hot av våld och trakasserier.  

I granskningen av propositionerna till etableringsregelverket går det att se att staten anordnar 

utbildning i både det svenska språket och samhällskunskap som en del av den första riktade 

integrationsstrategin. Det som inte nämns i samma utsträckning i dessa dokument är arbetet för 

att motverka våld och trakasserier som inte på arbetsmarknaden utan i samhället i helhet. Istället 

går detta att utläsa i Utgiftsområde 13 och den Nationella planen mot rasism där arbetet mot 

diskriminering framstår som den andra riktade insatsen. Syftet med att inrätta en nationell plan 
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mot rasism var att skapa en grund för strategiskt arbete mot fientligheter. Det som framförallt 

är intressant är hur staten kopplar detta till integration. I planen är de tydliga med att dessa 

former av intolerans står i strid med principen av alla människors lika värde samt sätter upp 

hinder för jämlikt samhällsdeltagande. Även om staten tillkännager att ett tolererande samhälle 

bidrar till ett mer välkomnande samhälle för flyktingar att etablera sig i läggs tyngdvikten vid 

att det är flyktingars etablering i form av att arbeta som är nyckeln till inkludering i det svenska 

samhället. Det går till viss del att beakta arbetet mot diskriminering som en facilitator som den 

multidimensionella modellen framställer det. Skillnaden är dock att i den svenska strategin är 

det inte är sociala relationer som är den drivande komponenten för inkludering. I den svenska 

strategin är arbete den drivande komponenten.  

Arbete i den multidimensionella modellen utgör ett utslag för integration men är samtidigt är 

noga med att poängtera att en individ inte behöver vara integrerad för att hen har ett arbete. 

Utanförskap kan därmed inte brytas endast till följd av arbete, utan det krävs även sociala 

utbyten och relationer. I den svenska strategin är det tydligt att målet med integrationen är 

jämlikt deltagande i form av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Strategin ger oss 

dock en relativt smal förståelse av integration där integrationens slutmål är jämlikt samhälls-

deltagande och processen dit centrerar runt arbete och inkomster. Etablering är i denna 

bemärkelse processen för att uppnå jämlikt samhällsdeltagande. Om detta ses tillsammans med 

den analys som gjorts i den första modellen är etablering på arbetsmarknaden både processen 

till och villkoren för inklusion. Det finns därmed många likheter mellan hur den svenska staten 

talar om etablering och hur de integrationsteoretiska modellerna talar om integration, nämligen 

vägen till inkludering. Även om staten påtalar i skrivelsen Regeringens strategi för integration 

att arbete inte kan likställas med integration går det ändock att tolka det som att etablering är 

en annan benämning på integration då de innefattar liknande beståndsdelar.  

 

3.2.1.3 Svensk integration och mänskliga rättighetsbaserad integration 
 

Grundprincipen för den mänskliga rättighetsbaserade integrationsmodellen är att en stats 

integrationsansträngningar, såsom skapandet av strategier, ska grundas på dess åtaganden och 

skyldigheter utifrån internationella människorättstraktat. Staten ska i enlighet med dessa traktat 

forma strategier som på ett effektivt sätt bidrar till att säkra ett lika starkt rättighetsskydd för 

flyktingar som medborgare och skapa förutsättningar för en inkludering av flyktingar som 

jämlika samhällsmedlemmar. Framförallt betonas vikten av samhällsstrukturer som är tillåt-



 

41 

 

ande för olikheter och möjliggör deltagande på lika villkor, vilket kräver att staten tar bukt med 

rasism och främlingsfientlighet. I denna modell kan jag utröna två huvudpunkter; att rättigheter 

ska vara den drivande komponenten i integration och att det ska finnas en effektiv bekämpning 

av diskriminering. Då jag redan konstaterat att strategier för att bekämpa diskriminering finns 

men att det inte är en huvudstrategi för att möjliggöra integration vänder jag mig här till 

rättigheter som integrationens drivande komponent.  

I och med det integrationspolitiska målet lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund går det att se vissa grundläggande människorättsliga 

antaganden i integrationsstrategin som samstämmer med den mänskliga rättighetsbaserade 

modellen. Nämligen att rättigheter är något som varje individ har och ska behandlas därefter. I 

min granskning av den svenska strategin kan jag dock inte finna att erhållandet av rättigheter 

är villkorslöst. I strategin gör staten en bedömning som exkluderar flyktingar som ännu inte 

beviljats asyl från att vara berättigade till integrationsåtgärder. Inte heller är flyktingar som 

beviljats uppehållstillstånd till följd av verkställighetshinder7 för utvisning berättigade till inte-

grationsåtgärder. Dessa individer har därmed inte samma rättigheter som flyktingar beviljade 

uppehållstillstånd. Flyktingar med uppehållstillstånd har i sin tur inte samma rättigheter som 

medborgare. Ett exempel på detta är rösträtten, vilket medför att flyktingar utan medborgarskap 

inte kan antas ha lika stort anspråk på demokratisk delaktighet som medborgare. Lika rättigheter 

kan därför inte antas betyda samma rättigheter. Målet lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla gäller därför inte per definition alla människor som befinner sig inom 

Sveriges gränser.  

Utifrån granskningen av integrationsstrategin kan jag se tre steg för att bli berättigad rättigheter 

i Sverige. Steg ett utgör rättigheten att få en rättssäker prövning av asyl och uppehållstillstånd. 

Denna prövning ska grundas på individens mänskliga rättigheter och inte hens kulturella eller 

språkliga kunskaper. Steg två sker när flyktingen beviljats ett längre eller permanent uppehålls-

tillstånd och kan därför antas stanna kvar i Sverige länge nog att integrationsfrämjande insatser 

belönar sig både för stat och flykting. Steg tre består av medborgarskap där individen kan 

förvänta sig kompletta rättigheter, civila och politiska som sociala, ekonomiska och kulturella. 

 
7 Verkställighetshinder för utvisning kan ske om flyktingen fått avslag på sin asylansökan men till följd av ny 

information som uppkommit efter beslutet hindrar att utvisning kan ske. Sådan ny information kan exempelvis 

vara att den politiska situationen i hemlandet har förändrats som gör att flyktingen inte kan återvända eller att 

flyktingen drabbats av en livshotande sjukdom och inte kan vårdas i hemlandet (Migrationsverket, 2019).   
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Individens rättsliga status har därmed en påverkan på hur starka rättighetsanspråk hen kan göra.

  

3.2.1.4 Sammanfattning av statens syn på integration 

 

Strategin har en ambitiös utgångspunkt som fastställer att flyktingar ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter som vilken annan invånare som helst. Detta innebär dock inte i 

praktiken att alla invånare har samma rättigheter. En central idé är principen om likabehandling 

vars syfte är att flyktingar inte ska behandlas annorlunda till följd av sitt ursprung. Samtidigt 

som staten tar avstamp från en rättighetsbaserad integrationsidé går det att identifiera ett skifte 

i deras sätt att förhålla sig till integration där de rör sig allt mer mot en skyldighetsbaserad inte-

grationsidé där ansvaret läggs på flyktingen att själv bryta sitt utanförskap genom att arbeta och 

erhålla en egen inkomst.  

I strategin har vissa element av villkor identifieras både för att tillgå rättigheter, så som rättslig 

status, och villkor för att inkluderas i gemenskapen. Genom arbete kan utanförskap brytas och 

flyktingen bli en del av gemenskapen. Således finns vissa krav på individen för att betraktas 

vara en likvärdig samhällsmedlem. Det är flyktingen själv som ansvarar för att bryta sitt 

utanförskap genom att säkra en bättre ekonomisk och social ställning i samhället. Detta trots 

betoningen på integration som en ömsesidig process mellan flykting och samhälle. 

Det går att se flera likheter mellan hur de integrationsteoretiska modellerna framställer 

integration och hur den svenska staten framställer etablering och processen för att inkludera en 

utomstående till en i gemenskapen. Detta då etablering utgör både processen till och villkoren 

för att inkluderas i det svenska samhället. När detta har uppnåtts menar staten att tillträde till 

den sociala gemenskapen och möjligheter öppnas för att forma sociala utbyten och relationer. 

För att skapa ett mer välkomnande samhälle för flyktingen att etablera sig i påtalas civilsamhäll-

ets ansträngningar för att motverka diskriminering. Anti-diskrimineringsåtgärder är dock inte 

nyckeln till inklusion. Nyckeln till inkludering består i den svenska strategin av flyktingars 

arbete och inkomsttagande. Detta leder mig till förståelsen att etablering kan likställas med 

integration.  
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3.2.2 Hur tolkas alla människors lika värde i Sveriges 

integrationsstrategin? 
 

3.2.2.1 Strategins förhållningssätt till principen om lika mänskligt värde 

 

För att kunna göra en etisk människorättsanalys på den svenska integrationsstrategin är det av 

vikt att börja med att utreda hur principen om alla människors lika värde kommer till uttryck i 

strategin. I den etiska människorättsliga teoribildningen som används i denna uppsats har jag 

påpekat vikten av att stater utformar sociala policyer, såsom integrationsstrategier, på ett sådant 

sätt att de respekterar och stärker idealet av alla människors lika värde. En sådan utformning av 

strategier kräver att staten tillämpar ett maktanalytiskt förhållningssätt för att synliggöra sociala 

strukturer som ger upphov till att olika sociala grupper har olika starkt skydd för sina mänskliga 

rättigheter.  

Principen om lika mänskligt värde är inte något som är uttalat i propositionerna till den svenska 

integrationsstrategin. Respekten för alla människors lika värde omnämns för första gången i 

arbetet mot diskriminering i proposition Utgiftsområde 13 och den Nationella planen mot 

rasism. Staten påtalar här att rasism och andra former av intolerans står i strid med principen 

om människors lika värde vilket sätter upp hinder för tillgång till rättigheter och möjligheter. 

Åtgärder måste därför göras för att stärka de principer staten vill att det svenska samhället ska 

grundas på; ett jämlikt demokratiskt samhälle präglat av respekt för människors lika värde och 

rättigheter. Staten gör här en bedömning som synliggör att det finns sociala strukturer i 

samhället som förhindrar att människors lika värde kan realiseras. Att respekt för varje 

människas lika mänskliga värde är en förutsättning för ett lika starkt rättighetsskydd är något 

staten har rätt i, men det går att ifrågasätta hur väl staten lyckas med att åtgärda det hinder som 

de har identifierat.  

För att flyktingar i Sverige ska bemötas med likvärdig omsorg och respekt, och därmed erhålla 

ett lika starkt rättighetsskydd, krävs det att staten har en rak och tydlig strategi för att eliminera 

rasism och fientligheter riktade mot flyktingar i det svenska samhället. Trots detta framstår 

arbetet mot diskriminering som en sekundär åtgärd i strategin och utgör inte en av de huvud-

sakliga åtgärderna för att bryta flyktingars utanförskap. Sverige har som senast 2018 fått kritik 

riktad mot sig från FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering att Sverige inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder mot rasistiskt motiverade hatbrott och den ökade förekomsten av rasistiska 

och extremistiska organisationer för att uppfylla kraven som ställs i FN:s rasdiskriminerings-
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konvention (CERD/C/SWE/CO/22–23: 2–3). Samtidigt som Sverige mottagit denna kritik går 

det i deras integrationsstrategi att se tydliga intentioner att kulturellt och etniskt ursprung inte 

ska påverka en individs möjligheter att tillgå rättigheter eller möjligheter att lyckas i det svenska 

samhället.  

En potentiell förklaring till att arbetet mot diskriminering är en sekundär åtgärd och etablering 

är den åtgärd som ges störst utrymme i strategin kan finnas om vi vänder oss till hur staten 

resonerar kring flyktingars utanförskap. Diskriminering och rasism framställs nämligen inte 

som en av de huvudsakliga faktorerna för flyktingars utanförskap och svårigheter att lyckas i 

samhället. Istället framställs utanförskap i termer av socioekonomiska skillnader. Lösningen till 

detta är därför att implementera åtgärder för att hjälpa flyktingar att få en arbetsanställning och 

en egen lön för att minska dessa skillnader. Om detta ses utifrån Youngs teori om rättvisa går 

det initialt att förstå den svenska integrationsstrategin som ett utslag av en distributiv 

rättviseförståelse. För att komma till bukt med utanförskap, eller i andra termer social orättvisa, 

ämnar regeringen att skapa förutsättningar för att sociala förmåner såsom inkomst och med det 

ökad makt och möjligheter kan fördelas mer jämlikt mellan samhällets medlemmar. Trots 

identifierandet av orättvisa maktstrukturer så som att diskriminering står i strid med lika 

mänskligt värde och med detta även det integrationspolitiska målet lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för alla, får det inte gehör i integrationsstrategin. Att rasism och främlings-

fientlighet påverkar integration negativt är ett faktum. I både den multidimensionella och 

mänskliga rättighetsbaserade modellen läggs stark betydelse på dess effekter av att både 

förhindra sociala utbyten, utvecklande av tillhörighet och tillgång till rättigheter. För att uppnå 

social rättvisa krävs mer än att fördela samhällets rikedomar, nämligen inkluderandet av icke-

materiella sociala värden så som status, makt, möjligheter och självrespekt. Diskriminering är 

ett typexempel på sociala processer som påverkar dessa värden negativt. Statens bristande 

förmåga att identifiera diskrimineringens negativa påföljder för flyktingens utanförskap, och 

med det deras möjligheter att integreras, skulle kunna resultera i att flyktingar har ett svagare 

rättighetsskydd.   

Det går emellertid att återfinna en grundläggande moralisk princip i propositionerna till 

etableringsregelverket av att alla människor ska behandlas som jämlikar. Gång på gång påtalas 

att det inte ska göras åtskillnad mellan människor som en följd av etiskt eller kulturellt ursprung. 

Det finns således en tanke om lika mänskligt värde även om detta inte explicit uttalas. För att 

flyktingar ska vara jämlikar ska de även behandlas som det. Utifrån en grundlig granskning av 
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texterna går det att se att likabehandlingsprincipen är framstående i just detta syfte. Detta leder 

mig till en förståelse av lika värde som förutsätter likabehandling av alla samhällsinvånare.  

För att säkerställa att alla sociala grupper, oavsett social ställning, ges likvärdig omsorg och 

respekt och därmed behandlas som individer av lika mänskligt värde krävs att stater ibland ger 

människor olika behandling för att de ska ha ett lika starkt rättighetsskydd. För att kunna gå 

djupare på frågan om mänskligt värde och om flyktingar ges likvärdig omsorg och respekt i den 

svenska integrationsstrategin krävs en närmare granskning av statens hantering av att eliminera 

förtryck och dominans.   

 

3.2.2.2 Utanförskap = förtryck? 

 

Att maktobalanser existerar i samhällen är naturligt då samhällen oftast består av sociala 

strukturer som kommer att påverka att olika människor tillskrivs olika social status och därmed 

olika maktpositioner. Detta i sig behöver inte vara problematiskt utan problematiken uppstår 

när vissa sociala grupper till följd av sin sociala status utsätts för förtryck vilket fråntar dem 

kontrollen över sina liv och möjligheten att påverka villkoren för att delta i samhället. Jag har 

redan fastställt det faktum att flyktingar i Sverige har en lägre social status och befinner sig i 

utanförskap, vilket också är en av anledningarna till att integrationsstrategin består av etabler-

ingsåtgärder för att kompensera för detta. I följande analys problematiseras hur förtryck 

kommer till uttryck i flyktingars utanförskap och statens sätt att handskas med detta utifrån 

Young fem förtrycksformer. 

Ofta fastnar grupper med svagare social ställning i lågavlönade eller underordnade arbeten och 

riskerar att exploateras. Det huvudsakliga problemet till flyktingars utanförskap som identi-

fieras i propositionerna till den svenska integrationsstrategin är deras svårigheter att få arbeten 

och deras bristande inkomster, vilket skapar ett beroende av bidrag för att säkra ett livsuppe-

hälle och som enligt staten tvingar dem till en passiv roll i samhället. Etableringsuppdraget 

syftar till att hjälpa flyktingar att få arbeten och bryta den onda cirkeln som de anser medföljer 

bidragsberoenden så som segregering, kriminalitet och lågt demokratiskt deltagande. Problemet 

jag ser med detta är att etableringsuppdraget åsyftar att ge flyktingar vilket jobb som helst utan 

att ta hänsyn till att de till följd av sin sociala status förmodligen kommer att få arbeten som är 
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lågavlönade eller har en underordnad maktposition.8 I fastställandet av integrationsstrategins 

övergripande mål framläggs intentionen att kulturell och etnisk bakgrund inte ska utgöra hinder 

för tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Trots detta misslyckas strategierna med att 

beakta att diskriminering till följd av etniskt och kulturellt ursprung de facto påverkar 

individens möjligheter att deltaga i samhället. Istället tar det stopp vid att utanförskap orsakas 

av utbildningsbakgrund samt brist av arbete och egna inkomster. I skrivelsen Regeringens 

strategi för integration lyfts dock det faktum att det förekommer diskriminering på arbets-

marknaden och att arbetsgivare är motvilliga att erbjuda anställningar till individer med 

utländsk bakgrund. Framförallt menar staten att diskriminering behöver bekämpas på 

arbetsmarknaden för att flyktingar enklare ska få arbeten för att kunna bryta sitt utanförskap. 

Staten misslyckas således att synliggöra att förtryck fortsätter att ske i det sociala livet trots 

tillgång till arbeten och att förtryck inte per automatik upphör genom anställningskontrakt. 

Till följd av marginalisering riskerar hela kategorier av människor att stötas ut ur gemenskapen 

och hindras från att på ett fruktbart sätt delta i samhället. Marginalisering handlar om sociala 

strukturer som hindrar människor från att tillhöra gemenskapen. Samhällsdeltagande kan ske 

på flera sätt exempelvis genom sociala utbyten och relationer, demokratiskt deltagande och att 

arbeta. Att marginaliseras klassar Young som den farligaste av förtrycksformerna. I strategin 

går det att se att staten tar upp tre marginaliserande strukturer som sker i den svenska samhället. 

Den första är att flyktingar utsätts för olika former av fientlighet och diskriminering, vilket 

förminskar flyktingens mänskliga värde och lika tillgång till rättigheter. Vilket även går 

samman med förtrycksformen våld. Att flyktingar lever under främlingsfientlighet och rasism 

är ett faktum. Det som är intressant är vad staten gör åt det. Förvisso har Sverige implementerat 

strategier och lagar ämnade till att motverka diskriminering, men trots erkännandet av disk-

rimineringens konsekvenser för flyktingars rättighetsskydd och möjligheter att delta i samhället 

 
8 I många europeiska länder tenderar flyktingar som lyckats säkra sig en arbetsanställning vara överrepresenterade 

i sektorer med arbeten som varken kräver erfarenhet eller utbildning så som lantbruk, konstruktion, städ, hotell- 

och restaurang samt detaljhandel (Desiderio, Integrating Refugees into Host Country Labor Market, 2016: 8). 

Detta är även något som Daunfeldt, Johansson och Westerbeg bekräftar i relation till den svenska kontexten där 

de sett att företag som erbjuder okvalificerade arbeten har en högre benägenhet att anställa arbetslösa immigranter 

än företag som erbjuder kvalificerade arbeten. Potentiella förklaringar till detta menar dem dels kan bero på 

utbildningsnivåer, dels att arbetsgivare oftast rekryterar anställda med liknande etnisk bakgrund som dem själva 

vilket skapar en arbetsmarknadsmässig segregering (Which Firms Provide Jobs for Unemployed Non-Western 

Immigrants?, 2019: 773). Det finns även forskning som påvisar att högutbildade flyktingar i det svenska samhället 

har svårigheter att få tillträde till arbeten i nivå med deras kvalifikationer vilket i värsta fall tvingar dem till att 

söka sig vidare till andra länder som erbjuder dem bättre chanser att matchas med arbeten i linje med deras 

utbildningsnivåer (Kelly & Hedman, Between Opportunity and Constraint: Understanding the Onward Migration 

of Highly Educated Iranian Refugees from Sweden, 2016: 650, 653). Problemet jag ser med detta är att flyktingar, 

oavsett utbildningsnivå, tenderar att exkluderas från vissa typer av anställningar i sektorer med högre positioner 

till följd av sitt ursprung vilket gör det till ett strukturellt problem.  
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betraktas detta inte som den grundläggande orsaken till utanförskap. Därmed är inte heller 

arbetet mot diskriminering den främsta åtgärden för att hantera utanförskap. Den andra 

strukturen för marginalisering som kan identifieras är att flyktingar har en svag social ställning 

på arbetsmarknaden vilket hindrar dem från att arbeta och delta i samhället som jämlikar. Som 

tidigare nämnt är detta vad staten definierar som orsaken till flyktingars utanförskap. Arbetet 

mot diskriminering kan därför ses som biprodukt för att skapa ett samhälle som är mer 

välkomnande för flyktingar att etableras i medan etablering den huvudsakliga strategin för att 

bryta utanförskap och möjliggöra integration. Den tredje strukturen som synliggörs är 

segregering, vilket är en rumslig form av marginalisering. Staten påtalar att detta inte är något 

som kan lösas genom arbete utan att det krävs en ökad social beblandning i samhället. Trots 

detta nämner inte staten hur en sådan beblandning ska gå till eller vem som bär ansvaret för att 

lösa problemet med segregering. Detta är något jag finner oerhört problematiskt i en inte-

grationsstrategi då etnisk och kulturell segregering i allra högsta grad hänger samman med 

integration och integrationens förutsättningar. Segregering förstärker att flyktingars utanför-

skap som klassmässigt och etniskt underprivilegierade då de inte har lika tillgång till staden. 

Om integration, som jag påvisat kan ses i den svenska strategin, likställs med arbetsmarknads-

etablering finnes ett låg ställt krav på när integration kan antas vara uppnått. Konsekvensen av 

integrationsarbetet främst handlar om att få ut flyktingar i arbete är att staten oavsett hur starka 

ansträngningar de gör för att etablera flyktingar på arbetsmarknaden riskerar att utanförskapet 

ändå inte kan brytas. Detta då integrationens sociala komponenter inte tillräckligt beaktas och 

hur sociala strukturer hanteras vilka bidrar till utanförskap och inte kan lösas genom flyktingars 

tillgång till arbete.   

Människors sociala status sätter även förutsättningarna för att deras möjligheter att påverka och 

influera samhället. Individens sociala status påverkas av hur samhället betraktar individen. 

Högre kvalificerade och välbetalda jobb är ett exempel på status som ger individen mer respekt 

och auktoritet i samhället. Detta gör också att individen får ökad makt och inflytande då hen 

anses värdig att lyssna på. Vid en låg social status kan förtryck ske i form av maktlöshet. I den 

svenska integrationsstrategin går det att se tydliga spår mellan hur flyktingars utanförskap 

beskrivs och maktlöshet. Det huvudsakliga syftet med att erbjuda integrationsriktade insatser i 

form av etablering är att bryta utanförskapet, men om en tittar närmare på vad detta ska medföra 

går det att se att staten vill ge flyktingar ökad kontroll över sina liv i en annars maktlös situation, 

vilket också är ett av argumenten för att övergå till en idé om flyktingens skyldigheter och 

egenansvar istället för omhändertagande. Genom att ge flyktingen en känsla av kontroll över 
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att påverka förutsättningar för sin etablering skulle det gå att argumentera för att det kan leda 

till en ökad känsla av självrespekt. Som jag konstaterat tidigare i analysen kan vissa ideal 

identifieras i strategin för vad som anses vara en ”god samhällsmedlem”. När dessa ideal 

efterlevs kan det övriga samhället enklare betrakta flyktingen som en likvärdig medlem. I den 

svenska strategin är dessa ideal att individen ska framstå som en självständig, självförsörjande 

individ som har ett arbete och förvärvar en egen inkomst. I syfte att höja flyktingens status i 

samhället bistår staten med insatser för att höja dess arbetsmarknadsvärde för att kunna möta 

detta ideal.  Jag har tidigare nämnt att det från en initial bedömning går att se en viss distributiv 

förståelse av rättvisa i den svenska integrationsstrategin. Från analysen som precis gjorts går 

det dock även att se en inkorporering av vad Young kallar för icke-materiella värden. Här är 

syftet inte att omfördela resurser utan snarare att bistå flyktingar med extra stöd för att 

kompensera för deras svagare status på arbetsmarknaden och i förlängningen i det sociala livet. 

Om staten endast skulle erbjuda ekonomiskt bidrag för att utjämna maktobalanser skulle ingen 

förändring ske i termer av social status, makt och självrespekt. Genom att bistå med etablerings-

insatser går det att finna en inkludering av icke-materiella värden i strategin för att nå rättvisa. 

Kulturell imperialism innebär att den dominanta gruppens erfarenheter och tycken utgör 

normen. Kulturella och personliga attribut som bryter mot normen framställs som avvikande, 

underlägsna och i vissa fall rent av farliga för samhället.  En respekt för olikheter är motsatsen 

till kulturell imperialism då varje individ tillåts leva precis som hen är och ändå vara jämlik. I 

den svenska integrationsstrategin finns motstridiga uttalanden gällande människors olikheter. 

Dels skriver de att ingen människa ska behöva dölja eller undanhålla sin identitet och att 

kulturellt och etniskt ursprung inte ska utgöra hinder för att lyckas i samhället. Dels skriver de 

att betydande skillnader mellan olika grupper inte kan accepteras. Enligt min tolkning går detta 

att förstå på två vis. Antigen så menar de att det inte ska finnas skillnader i möjlighet att lyckas 

i samhället, eller så menar de att olikheter bör reduceras för att skapa en mer homogen 

befolkning, där den sistnämnde står i strid med det moraliska imperativet om alla människors 

lika värde. Jag kan i min granskning, trots det ambivalenta förhållningssättet till skillnader 

mellan samhällets invånare, inte se något uttalat förakt mot olikheter eller någon avsikt från 

statens sida att forma en integrationsstrategi som bidrar till strukturer som inte skulle vara 

tillåtande av människors olikheter. Ändock går det att se att statens förhållningssätt till olikheter 

oavsiktligt bidrar till upprätthållande av strukturer som förminskar olikheter istället för att 

uppmuntra och respektera dem. Jag har tidigare nämnt att i min analys av statens förhållnings-

sätt till principen om alla människors värde har jag kunnat identifiera en tolkning av lika värde 
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som förutsätter likabehandling. Initialt beaktade staten flyktingars olikheter och behovet av 

socialt stöd som följer av flyktingskap i den ursprungliga utformningen av etableringsupp-

draget. Likabehandling i detta perspektiv handlar inte om att ignorera olikheter utan snarare att 

behandla alla på ett likvärdigt sätt som bidrar till lika tillgång till rättigheter och möjligheter. 

Regelverket för arbetssökandet reviderades dock i ett likabehandlingssyfte för att harmoniseras 

med regelverket för övriga arbetssökanden. Det som är anmärkningsvärt i detta är att beaktande 

av olikheter och behov som skiljer sig från övriga arbetssökande valdes bort trots invändningar 

från remissyttrande parter. Detta skifte bidrar till en rättviseförståelse som är mer lik att 

olikheter ska reduceras och jämlikhet endast kan uppnås om alla behandlas lika oavsett 

skillnader. Även om intentionen är att varje individ ska respekteras för den hen är, misslyckas 

denna revidering av etableringsregelverket att ta hänsyn till att det finns betydande skillnader 

mellan den flyktingars och övriga arbetssökandes utsatthet. Detta förhållningssätt blir att 

framstå som att staten utgår från att kulturella skillnader inte ska utgöra hinder och därför agerar 

som om att de inte gör det. I ett samhälle där som inte tar hänsyn till olikheter går det inte heller 

att uppmuntra till en respekt för dem. Åter igen går det att se att staten bortser från att det finns 

mer komplexa sociala strukturer än ekonomiska aspekter i flyktingars utanförskap. Staten 

riskerar med detta att upprätthålla strukturer för kulturell imperialism då än om oavsiktligt 

förstärker en syn på olikheter som något farligt och avvikande.   

 

3.2.2.3 Sammanfattande diskussion om utanförskap och alla människors lika värde i den 

svenska strategin 

 

Vad innebär då ovanstående analys för den etiska frågan studiens ställts inför? Ges flyktingar 

likvärdig omsorg och respekt som svenska medborgare i termer av att hantera förtryck?  

Det finns ett tydligt moraliskt imperativ av alla människors lika värde men vägen för att 

realisera detta är bristfällig. I strategin finns en medvetenhet om diskrimineringens förekomst 

och negativa påföljder för samhällsdeltagande och tillgång till rättigheter. Trots detta kan jag 

inte finna i min granskning av uppsatsens material att diskriminering utgör en av orsakerna som 

staten anger för flyktingars utanförskap. Detta bidrar även till att arbetet mot diskriminering 

inte är en av huvudstrategierna för att bekämpa utanförskap. Istället nöjer sig staten med att 

förklara utanförskap i termer av ekonomiska skillnader. Detta är förvisso en legitim anledning 

och staten har rätt i att det bidrar till förtryckande strukturer så som maktlöshet. Det som inte 

nämns är dock att förtryck i form av marginalisering, våld och kulturell imperialism också 

bidrar till upprätthållande av utanförskap. För att flyktingar ska behandlas med likvärdig 



 

50 

 

omsorg och respekt skulle det krävas att staten likställer arbetet mot diskriminering med 

etableringsinsatserna samt påtalar hur en ökad social beblandning kan ske för att hantera 

segregering i syfte av att bekämpa sociala strukturer som upprätthåller utanförskap och därmed 

skydda den svagare gruppens intressen av ett likvärdigt rättighetsskydd. 

Vidare har jag identifierat en förståelse av mänskligt värde som förutsätter likabehandling. 

Likabehandling i sig behöver inte vara problematiskt. Initialt i utformningen av etablerings-

regelverket gör staten en bedömning om likvärdig omsorg och respekt som både erkänner och 

bekräftar olikheter utan att förakta dem. I denna utformning är syftet med likabehandling att 

bistå med stöd för att kompensera för flyktingars svagare sociala ställning och svårigheter att 

erhålla arbetsanställningar. Detta för att säkerställa lika tillgång till rättigheter och möjligheter. 

Likabehandlingsidealet blir dock problematiskt när olikheter ignoreras och förminskas. Det är 

i detta ideal jag har identifierat skiftet i etableringsregelverkets upplägg som olyckligtvis bidrar 

till att förstärka bilden av olikheter som något avvikande och farligt. Detta medför att underlaget 

för integrationsstrategin är undermåligt och förutsättningarna för staten att bistå med likvärdig 

omsorg och respekt bristfälliga då de inte för en tillräckligt djupgående maktanalys av samhäll-

ets sociala strukturer. 

Även om intentionen med den svenska integrationsstrategin är att bryta det utanförskap många 

flyktingar lever i gör staten en bristfällig maktanalys för att fastställa utanförskapets orsaker 

och effekter. Resultatet blir att förtryck i viss mån snarare förstärks än motverkas.  I och med 

detta skapas en samhällelig struktur som är svår att bryta vilket i sig innebär att det finns sämre 

förutsättningar för ett jämlikt samhällsdeltagande än vad som är önskvärt. Nedan går jag in 

djupare på detta, nämligen hur strategin hanterar samhälleliga strukturer som hjälper och/eller 

stjälper flyktingars möjlighet till ett jämlikt deltagande.  

 

3.2.3 På vilka sätt bidrar Sveriges integrationsstrategi till ett jämlikt 

samhällsdeltagande? 

 

3.2.3.1 Integrationsstrategins förhållning till gästfrihet 

 

Förekomsten av maktobalanser är ett naturligt inslag i situationer där en utsatt individ på flykt 

söker sig till ett nytt främmande samhälle. Ankomsten i ett nytt samhälle handlar om en process 

av lärande med både samhälleliga och sociala inslag vilket ställer flyktingen i ett underläge. 

Problemet med detta handlar inte om förekomsten av maktobalansen i sig utan snarare om vilka 
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effekter maktobalansen får. Framförallt synliggörs detta när flyktingar bemöts med fientlighet 

och motstånd istället för välkomnande, vilket Namli påpekar får grava konsekvenser för den 

moraliska grund de mänskliga rättigheterna står på. Ett bemötande som är i bättre linje med de 

mänskliga rättigheternas moraliska grund, att alla människor ska bemötas med likvärdig 

omsorg och respekt, är idealet av gästfrihet som Benhabib utvecklar. Genom sociala och 

politiska processer av demokratiska iterationer kan gränserna för inklusion och exklusion 

omförhandlas. I en sådan process kan gamla strukturer ersättas med nya strukturer som är mer 

förenliga med kosmopolitiska människorättsnormer. 

Hittills i analysen har jag argumenterat för att det finns ett ambivalent förhållningssätt i den 

svenska integrationsstrategin till diskriminerande samhällsstrukturer och flyktingars utan-

förskap. Utifrån detta har jag nått slutsatsen att i syfte av att behandla flyktingar med likvärdig 

omsorg och respekt krävs för att motverka flyktingars utanförskap att arbetet mot diskrim-

inering likställs med etableringsåtgärder. Det finns dock fler anledningar till att göra detta. I de 

granskade texterna går det att utläsa att frågan om diskriminering är ett återkommande inslag 

som något flyktingar i Sverige utsätts för. Detta har bidragit till att sex år efter regeringen lade 

fram den första propositionen tillägnad etableringsregelverket sattes ett arbete igång med att 

utveckla en nationell plan för att bekämpa rasism och liknande hatbrott. Detta skulle kunna 

innebära att staten på senare år insett diskrimineringens betydelse för integrationen trots att 

etablering fortfarande framställs som den huvudsakliga vägen till inkludering.  

Jag vänder mig därför här till de strategier och praktiker som staten har implementerat när det 

kommer till att påverka samhällsstrukturer i sin helhet genom att applicera begreppen demo-

kratiska iterationer och gästfrihet på de granskade texterna.  

Redan i skrivelsen Regeringens strategi för integration påtalas behovet av fördjupade samhälls-

dialoger för att förstärka respekten för och värdet av mänskliga rättigheter, demokrati och 

jämställdhet i syfte av att bekämpa diskriminering och uppmuntra till ett samhälle präglat av 

tolerans och öppenhet. Det går således att identifiera en koppling mellan demokratiska samtal 

och respekt för människors olikheter. Staten påtalar vikten av detta för att förändra strukturella 

samhällsproblem som hindrar människor från att leva sina liv. Det går därmed att finna att staten 

försöker att bidra med incitament både för att förändra ingrodda strukturer både på en 

institutionell nivå som i civilsamhället för att öppna upp till demokratiska samtal som kan tolkas 

utgöra ramar för att demokratiska iterationer i Benhabibs mening att ta form. Samtidigt görs 

inte någon mer övergripande koppling mellan dessa samtal och dess funktion för integration 

och inkludering av flyktingar. Det enda tillfället där integration nämns i den Nationella planen 
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mot rasism är i syfte att förstärka det faktum att nyckeln till integration är etablering på 

arbetsmarknaden, inte anti-diskriminerings åtgärder trots dessa förhindrar inkludering och 

jämlikt deltagande. Samtidigt som det startats upp arbete för en respekt för olikheter och alla 

människors lika värde skapas ett skevt förhållningssätt till inklusion. Inklusion framstår som 

något som berör den enskilda individen där hen behöver etableras för att inkluderas. Om detta 

betraktas i ljuset av analysen som gjorts med hjälp av den villkorade integrationsmodellen kan 

detta hänföras till en integrationsförståelse där flyktingen ska anpassa sig efter de krav och ideal 

som samhället betraktar vara en god samhällsmedlem för att vara värdig att ingå i gemenskapen. 

Det går således att se en förstärkning av villkorens betydelse för inkludering i den Nationella 

planen mot rasism snarare än uppmuntran till strukturer förenliga med kosmopolitiska 

människorättsnormer om gästfrihet där individen är berättigad till att inkluderas till följd av 

hens mänskliga värde.  

I följande analys vänder jag blicken till integrationens villkor. Jag börjar med att föra en 

människorättsanalytisk diskussion om de grundläggande villkoren som flyktingar måste möta 

för att anses värdig att integreras. Därefter diskuterar jag det generella förhållningssättet till 

integration som kan återfinnas i den svenska integrationsstrategin och hos vem eller vilka det 

egentliga ansvaret för integration tillskrivs.  

 

3.2.3.2 Deltagandets grundläggande villkor 

 

Utifrån kosmopolitiska människorättsnormer av gästfrihet är det människans lika värde som är 

avgörande för att hen ska ha rätt att ingå i en politisk gemenskap. Denna inställning till 

dikotomin innanförskap och utanförskap grundas på Hannah Arendts kritiska teori om att en 

individ endast har ett verkligt skydd för mänskliga rättigheterna om hen ingår i en politisk 

gemenskap. Genom att ingå i en sådan gemenskap är hen berättigad till att göra moraliska rättig-

hetsanspråk med likvärdig betydelse. Detta handlar inte om en rättighet till att beviljas med-

borgarskap utan riktas mot individer som tvingats till flykt och som inte har någonstans att ta 

vägen eller tillhör en stat som kan förverkliga hens rättigheter.  

I analysens första fråga har jag tagit reda på vilken integrationsförståelse som kan återfinnas i 

den svenska integrationsstrategin. I denna identifierade jag tre steg för att tillgå rättigheter: 

asylansökan med rätt till en rättssäker asylprövning, beviljandet av uppehållstillstånd med 

rätten till etableringsinsatser och medborgarskap vilket ger individen kompletta civila och 

politiska rättigheter. Varje steg ger alltså flyktingen tillgång till fler rättigheter. Alla människor 
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har därmed inte per definition rätten att ingå i den politiska gemenskapen endast till följd av sitt 

mänskliga värde, utan det krävs en viss politisk status för det. Även om hen inte inkluderas i 

gemenskapen går det att anta att individen behandlas utifrån principen att som en individ av 

mänskligt värde är hen berättigad till vissa rättigheter och är därför berättigad till en rättssäker 

asylprövning i enlighet med asylrätten för att få beslut om uppehållstillstånd. Om individen 

nekas asyl utgår jag från att en bedömning har gjorts att hen kan få sina rättigheter tillgodosedda 

annanstans. Realiteten är dock inte perfekt och nekandet av asyl innebär inte per automatik att 

individen kan få sina rättigheter tillgodosedda annanstans. Detta är därför en förenkling av en 

annars komplex situation då ämnet skulle kunna problematiseras i oändlighet. Detta ämne i sig 

skulle kunna utgöra en hel studie och det skulle ta för mycket plats att vidare problematisera i 

denna studie då detta inte rymmer inom uppsatsens syfte eller omfång. Jag går därför inte in 

djupare på denna fråga och vänder mig istället till vad som händer när individen har beviljats 

asyl.  

Jag har tidigare i analysen fastställt att lika rättigheter inte innebär samma rättigheter. 

Skillnaden mellan medborgarskap och uppehållstillstånd är framförallt civila och politiska 

rättigheter som ger individen rösträtt, vilket utgör steg tre. Det som är intressant för denna 

uppsats är vad jag har identifierat som steg två; när flyktingen blir berättigad att delta i 

integrationsfrämjande åtgärder. Målgruppen för etableringsuppdraget innefattar dock inte alla 

flyktingar som beviljats uppehållstillstånd då det gör undantag för flyktingar vars uppehålls-

tillstånd beviljats till följd av verkställighetshinder för utvisning. Således går det att förstå att 

det inte är uppehållstillståndet i sig som är avgörande för integrationsinsatser utan det är 

beviljandet av asyl. I min analys av Sveriges integrationsstrategi har jag identifierat att det finns 

två vägar staten förhåller sig till för att uppnå lika rättigheter och möjligheter som är strategins 

integrationspolitiska mål. Dessa är arbetet mot diskriminering och etablering av nyanlända där 

etablering är den huvudsakliga insatsen för att bryta flyktingars utanförskap. Det som går att 

problematisera gällande att inte alla flyktingar med uppehållstillstånd är berättigade till dessa 

insatser är det faktum att även dessa individer lever i utanförskap som förhindrar deras tillgång 

till rättigheter och med det ett svagare rättighetsskydd. Om detta betraktas utifrån hur staten 

resonerar kring utanförskap krävs tillgång till arbete och egna inkomster för att bryta utanför-

skapet, möjliggöra samhällsdeltagande och i förlängningen tillgå rättigheter då utanförskap 

förhindrar lika rättigheter. Flyktingar har dock en svag position på arbetsmarknaden vilket gör 

att det krävs extra stöd i form av etableringsinsatser för att de ska kunna få en starkare ställning 

på arbetsmarknaden och få arbeten. Även flyktingar som har uppehållstillstånd men inte är 
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berättigade till dessa insatser har en svag position på arbetsmarknaden och är i behov av insatser 

då även de lever i utanförskap. Genom att inte vara berättigad etableringsinsatser ges dessa 

individer inte de verktyg som, enligt staten, krävs för att bryta utanförskapet. Utifrån statens 

logik resulterar detta i att dessa individer döms till ett liv i utanförskap då de inte har redskapen 

för att ta sig ur det. Inte heller kommer de att kunna delta i samhället som jämlikar eller tillgå 

rättigheter som utanförskapet hindrar.  

I dokumenten som granskas i denna uppsats går det att utläsa vissa ekonomiska och politiska 

incitament till motiveringen av begränsningen av etableringsuppdragets målgrupp. Till exempel 

skriver staten i proposition Egenansvar med professionellt stöd att etableringsinsatser är en 

långsiktig och kostsam investering från samhällets sida, därav ska endast individer som kan 

antas stanna en längre period i Sverige och därmed folkbokföras beviljas etableringsåtgärder. 

Detta skulle kunna tolkas som att det ska finnas tid, på basis av uppehållstillståndens längd, till 

att etableringsåtgärder ska löna sig både för individen och samhället. Dels för att individen ska 

ha tid att bryta utanförskapet, dels att det ska löna sig för staten och samhälle att investera i 

dessa individer. Det som inte tas i beaktning är att även flyktingar vars uppehållstillstånd 

beviljats till följd av verkställighetshinder för utvisning också kan komma folkbokföras och 

stanna i Sverige inom de tidsramar som staten satt upp för målgruppen, nämligen som kortast 

12 månader.  Det går därför att anta att det egentligen finns andra anledningar som ligger till 

grund för målgruppens urval då det inte de facto handlar om uppehållstillståndets längd utan 

snarare vilken politisk status dessa individer har, om de har beviljats asyl eller inte. Det går 

därför att se vissa politiska och ekonomiska upphov till detta baserat på om staten kommer att 

kunna förvänta sig avkastning på att investera i dessa individer eller inte då flyktingar med 

uppehållstillstånd, som inte är till följd av verkställighetshinder, kan tänkas stanna kvar i 

Sverige och eventuellt ansöka om medborgarskap.  

Alla flyktingar anses därför inte inneha samma investeringsvärde för att vara berättigad 

integrationsinsatser. Detta innebär också att inte alla individer som har uppehälle i Sverige har 

samma rättighetsskydd. Det går till och med att hävda att inte alla flyktingar anses vara värdiga 

att integreras i det svenska samhället då jag tidigare i analysen kommit fram till att etablering 

kan likställas med integration. Detta är inte bara något som kan hävdas utan något som även 

finns belägg för genom att kritiskt granska kriterierna för tillträde till etableringsinsatser som 

jag har gjort ovan.  

Den rådande frågan är då huruvida rättighetsanspråk väger lika tungt oavsett vem som gör dem? 

Eftersom det är beviljandet av asyl och inte uppehållstillstånd som gör en flykting berättigad 
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till integrationsfrämjande åtgärder har inte alla flyktingar lika möjlighet att göra rättighets-

anspråk i Sverige. Därmed går det att se att medborgarskap, eller möjligheten att en dag ansöka 

om medborgarskap, har en stark betydelse för individens rättighetsskydd och möjligheter att bli 

en del av gemenskapen. Det går således att se att det finns ett överhängande stöd till att inkluder-

ing grundas på politisk status istället för individens mänskliga värde. Som jag utrönt i analysen 

av den svenska strategins integrationsförståelse finns dock fler villkor att gå till mötes för att 

inkluderas i gemenskapen och betraktas som en likvärdig samhällsmedlem, vilket jag går in på 

härnäst.   

 

3.2.3.3 Integration som en ömsesidig process eller ett ansvar för flyktingen? 

 

Utgångspunkten i den svenska integrationsstrategin är att integration är en ömsesidig process 

som involverar både flyktingen och det samhället i helhet. I princip stämmer detta överens med 

hur Benhabib förhåller sig till ansvaret för integration, att det är ett gemensamt ansvar och 

samhället har en skyldighet att skapa samhällsstrukturer som tillåter inkludering. Jag har 

genomgående i analysen fört argumentet att den svenska integrationsstrategin är bristfällig för 

att bryta flyktingars utanförskap och skapa förutsättningar för deras jämlika deltagande i 

samhället med anledning av att arbetet mot diskriminering nedprioriteras i jämförelse med 

etableringsåtgärderna. Med detta är det ambivalent i strategin för vem ansvaret för integration 

ligger då den enda hänvisningen till övriga samhällets skyldigheter är i koppling till arbetet mot 

diskriminering.  

I svenska akademins ordbok med tryckår 2009 ges ”ömsesidig” följande definition ” […] som 

gäller för, sker med eller utförs av båda de ingående parterna i mer el. mindre lika grad” 

(Svenska akademins ordböcker, 2020). En ömsesidig integration innebär således att det ställs 

lika stora krav på båda parter. I den svenska strategin kan jag inte finna en jämn fördelning av 

ansvar då den starkaste betoningen ligger på flyktingens skyldigheter. Huvudansvaret för 

integration ligger på flyktingen själv genom att möta de ideal som anses vara en god 

samhällsmedlem, som tidigare nämnt är dessa att visa självständighet, innehava arbete och 

förvärvande av egen inkomst. Det går dock att se att staten har tagit på sig ett visst ansvar i 

integrationen för att dels erbjuda arbetsmarknadshöjande åtgärder dels utbildning i svenska och 

samhällsorientering. Detta väger ändock ganska lätt i förhållande till det ansvar som tillskrivs 

flyktingen, då flyktingen genom de redskap hen får genom etableringsinsatser själv ansvarar 

för att bryta sitt utanförskap. Flyktingen kan därmed sägas inneha en viss kontroll över om hen 
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kommer att accepteras in i gemenskapen beroende på om hen möter kraven för att bryta sitt 

utanförskap eller inte. 

Ömsesidighet innebär att det inte är en part som ska integreras med den andre, utan två parter 

som ska integreras med varandra. Staten utgår från att integration ska vara en ömsesidig 

process, samtidigt som det poängteras att det är flyktingen som ska integreras i det svenska 

samhället, vilket vi sett i jämförelsen med den villkorade integrationsmodellen, vilket resulterar 

i att det är flyktingens skyldigheter som framhävs framför samhällets. Utifrån en sådan 

föreställning om ansvaret för integration blir det svårt att arbeta för att skapa strukturer av 

gästfrihet genom demokratiska iterationer då den grundläggande värdegrunden om integration 

som ett gemensamt ansvar inte finns där. För att demokratiska samtal, eller annorlunda uttryckt 

demokratiska iterationer, ska kunna ha positiv effekt på integration i den bemärkelse att de 

bidrar till inkluderande strukturer behöver det också finnas en utgångspunkt att samhället de 

facto har ett ansvar att inkludera flyktingar. Om inkludering är ett ansvar som tillskrivs 

flyktingen och det, istället för individens mänskliga värde, är uppfyllandet av villkor som är 

den avgörande faktorn för inkludering kommer det bli svårt för staten att uppmuntra till 

demokratiska samtal om inkludering och gästfrihet som förutsätter att integration och inklusion 

är en gemensam angelägenhet.     

 

3.2.3.4 Sammanfattande diskussion om villkor och jämlikt deltagande i den svenska 

strategin  

 

Sammanfattningsvis finns det en inkludering av demokratiska samtal i strategin som kan 

hänföras till Benhabibs begrepp demokratiska iterationer där syftet är att förstärka normer om 

demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt som det påtalas ett behov av 

demokratiska samtal som bidrar till en ökad respekt för människor och människors olikheter 

läggs den starkaste vikten för inkludering vid flyktingens uppfyllande av villkor. Inkludering 

är därmed inte baserat på mänskligt värde utan snarare av uppfyllandet av villkor vilket går 

emot imperativet om gästfrihet. Detta handlar både om villkor för att inkluderas i den sociala 

gemenskapen och tillgå rättigheter. Detta innebär dock inte att flyktingars mänskliga värde inte 

beaktas då det är till följd av hens mänskliga värde som avgör huruvida staten har ett ansvar för 

att erbjuda rättighetsskydd om detta inte kan ske annanstans. Problematiken ligger dock i att 

även om flyktingar betraktas som människor av lika värde anses inte alla flyktingar vara värdiga 

att integreras vilket bottnar i politiska och ekonomiska incitament för att det ska finnas värde i 

att investera i individen till följd av hur länge hen kan antas stanna i Sverige.      
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Trots att demokratiska samtal inkluderas i strategin vars syfte är att skapa ett mer öppet 

samhälle finns det en risk för att dessa inte kommer ha någon större effekt på skapandet av 

strukturer av gästfrihet. För att gästfrihet ska kunna skapas förutsätter det att det finns en 

förståelse av integration och inkludering som en ömsesidig process, där samhället antas ha en 

skyldighet att inkludera flyktingen som en människa av lika värde. Trots att det går att utläsa 

att integrationens ömsesidighet är något den svenska strategin ska grundas på efterlevs det inte 

då det finns antaganden om att det är flyktingar, som en utomstående part, som ska integreras 

med den svenska befolkningen utifrån denna befolknings villkor. Det är således inte två parter 

som ska integreras med varandra, där båda bär ett ömsesidigt ansvar, utan det är den ena partens 

normer och värden som ska utgöra grunden för gemenskapens förutsättningar och de värden 

den utomstående ska förenas med. Denna typ av antagande hänger dessutom tydligt samman 

med den analys jag gjort angående förtryck och förstärker mina slutsatser om att den svenska 

integrationsstrategin bidrar till att förstärka förtryckande strukturer istället för att bryta dem. I 

ett samhälle där den starkare sociala gruppen utövar kulturell imperialism deltar inte den 

svagare sociala gruppen som jämlikar. Detta innebär också att alla människor inte ges likvärdig 

omsorg och respekt då detta hade inneburit att det finns en respekt för olikheter och främjandet 

av sociala strukturer som tillåter inkludering. För likvärdig omsorg och respekt hade det krävts 

att strategin aktivt bidrar till imperativet om ömsesidighet och gästfrihet där ansvaret för 

samhälle och flykting likställs.   
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4. SLUTSATSER 
 

Vi har nu nått uppsatsens sista kapitel. Syftet med denna studie var att pröva den svenska 

integrationsstrategin utifrån ett etiskt människorättsperspektiv för att se hur väl strategin 

tillgodoser flyktingars mänskliga rättigheter. I detta kapitel sammanfattar jag och diskuterar 

studiens resultat genom att besvara uppsatsens frågeställningar. Därtill knyts studiens resultat 

samman med den tidigare forskningen som har presenterats i kapitel 1.2 Forskningsöversikt. 

Därtill ger jag förslag på framtida forskning.   

Hur tolkas integration i Sveriges integrationsstrategi? 

I min analys av den svenska integrationsstrategin har jag kommit fram till att det finns likheter 

mellan hur de integrationsteoretiska modellerna talar om integration och hur den svenska staten 

i de granskade texterna talar om etablering. Detta kan ses i så stor omfattning att jag nått 

slutsatsen att etablering kan likställas med integration i dessa dokument. Den svenska 

integrationsförståelsen centrerar runt arbete där arbete framställs både som nyckeln till 

inkludering och för att bryta flyktingars utanförskap. Genom arbete kan flyktingen själv frigöra 

sig från de socioekonomiska problem som kan förknippas med integrationssvårigheter och 

därmed möjliggöra sociala utbyten och bildandet av relationer till övriga samhälle. Den svenska 

integrationsförståelsen är både rättighets- och skyldighetsbaserad. Detta till följd av att utgångs-

punkten är ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturellt 

ursprung” vilket betonar att flyktingar ska ha lika rättigheter som andra samhällsinvånare. Jag 

har dock i analysen kommit fram till att detta i praktiken inte innebär samma rättigheter då det 

finns villkor som behöver uppfyllas för att tillgå vissa rättigheter. I den etiska människorätts-

analysen har jag i relation till detta nått slutsatsen att det inte är flyktingens moraliska värde 

som ligger till grund för inkludering, detta är snarare förmågan att möta dessa villkor. Därtill 

har jag identifierat ett skifte mot en mer skyldighetsbaserad idé där vissa ideal ställs på 

flyktingen att uppfylla för att betraktas som en likvärdig samhällsmedlem. Detta går även i linje 

med de slutsatser Breidahl (2017) gjort där hon påpekar, tillskillnad från Goodman (2012), att 

det går att se spår av den villkorade integrationsmodellen i den svenska strategin om denna 

betraktas som en uppsättning av idéer och inte begränsas till införandet av obligatoriska inte-

grationstester. Utifrån detta förhållningssätt går det dessutom att problematisera uppställandet 

av villkor för integration på ett djupare plan, vilket jag har gjort i denna uppsats. Vidare har jag 

nått slutsatsen att det är flyktingen som tillskrivs ansvaret för integration i den svenska 

förståelsen trots att staten utgår från att integration är en ömsesidig process mellan flykting och 
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samhälle. Grunden till denna slutsats är att det i strategin ställs tydliga skyldigheter på flykt-

ingen medan motsvarande skyldigheter hos samhället saknas.  

På vilka sätt tolkas de mänskliga rättigheterna i Sveriges integrationsstrategi? 

I de granskade texterna har jag kommit fram till att rättigheter, och rättighetsskydd, ska vara 

lika för alla av Sveriges invånare. Staten beaktar även det faktum att lika juridiska rättigheter 

inte i praktiken behöver innebära lika tillgång till rättigheter. Det finns således inledningsvis en 

idé om att skyddet av de mänskliga rättigheterna har flera dimensioner, men någonstans på 

vägen avviker inriktningen av strategin från denna förståelse. I strategin finns ett arbete mot att 

bekämpa diskriminering då detta är något som förhindrar lika tillgång till rättigheter men 

framställs inte som orsaken till flyktingars utanförskap, vilket i statens mening är avsaknad av 

arbete och egen inkomst. Detta leder till att arbetet mot diskriminering avdunstar i förhållande 

till etableringsinsatser. Inte heller beaktas hur utanförskap i form av segregering bör lösas och 

vem som bär ansvaret för att göra det. Visserligen bidrar etablering på arbetsmarknaden till att 

bekämpa förtryckande former av maktlöshet, men till följd av det starka fokuset på arbete som 

nyckeln till att bryta utanförskap har jag nått slutsatsen att statens strategi misslyckas med att 

beakta att förtryck även har andra dimensioner än social status, vilka fortskrider även vid 

erhållandet av anställningskontrakt. Därtill har jag identifierat att staten i de granskade texterna 

för en tolkning av alla människors lika värde som förutsätter att alla individer behandlas lika. 

Detta har fått konsekvensen att staten inte på ett tillfredställande sätt beaktar och tar hänsyn till 

människors olikheter. Istället för att främja olikheter framställs dem som något i behov av att 

reduceras i syfte att uppnå jämlikhet. Detta leder till att olikheter är något som ignoreras och 

föreställningen om olikheter som avvikande och farligt förstärks. Denna blindhet för olikheter 

är även något Nakunzi (2020) synliggör i hennes studie och får henne att leda till slutsatsen att 

den svenska integrationsstrategin bidrar till förstärkandet av rasistiska strukturer. Blindheten 

för olikheter skulle även kunna kopplas till Xanthaki (2016) argumentation om att stater ofta 

använder idealet av likabehandling för att försvaga sina obligationer att skydda minoriteters rätt 

att inte utsättas för diskriminering. I strategin beaktar staten sociala strukturers påverkan på 

rättighetsskydd till viss mån då det de facto finns insatser för att bekämpa diskriminering och 

skapa ett samhälle präglat av alla människor lika värde. Trots detta misslyckas staten med att 

maktanalytiskt synliggöra samhällsstrukturer som sätter upp hinder för ett jämlikt deltagande 

och hur dessa kommer till uttryck vilket ledde mig till slutsatsen att förtryckande strukturer 

förstärks än bekämpas. Likt Valenta och Bunar (2010) har min analys visat att den svenska 

strategins starka fokus på etablering misslyckas med att utjämna olikheter mellan flyktingar och 
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svenska medborgare. Det räcker således inte att idén om rättigheter har ett genomgående inslag 

i en integrationsstrategi för att ändå ge alla människor ett lika starkt rättighetsskydd, vilket var 

den huvudsakliga kritiken Murphy, Gilmartin och Caulfield (2019) i sin studie riktade mot den 

irländska integrationsstrategin.  

Är den svenska statens integrationsstrategi förenlig med ett rimligt etiskt människorätts-

perspektiv? 

För att besvara studiens övergripande forskningsfråga kan jag säga både ja och nej. Ja i mån 

om att det finns en stabil grund om alla människors lika värde och lika rätt till rättigheter. Detta 

skulle vid en snabb och översiktlig anblick kunna tolkas som att strategin är förenlig med det 

etiska människorättsperspektivet som denna uppsats använder sig av. Vid en djupare analys går 

det, tyvärr, att se fallgropar i strategin som gör att den inte är förenlig. Framförallt har tre 

slutsatser lett mig till detta svar. Den första är att flyktingar inte ges likvärdig omsorg och 

respekt genom att ta hänsyn till och uppmuntra till respekt för olikheter. Den andra är att 

strategin, istället för att bryta utanförskapet, misslyckas med att beakta att förtryck och 

utanförskap även kan ske efter anställningsavtal och synliggör därmed inte att det finns andra 

former av förtryck. Den tredje är att strategin inte bidrar till flyktingars jämlika deltagande. 

Detta sker framförallt genom att arbetet mot diskriminering inte likställs med arbetet för arbets-

marknadsetablering samt att ansvaret för integration läggs på flyktingen. Det faktum att 

strategin utgår från att flyktingen ska integreras med det svenska samhället och inte att dessa 

parter ska integreras med varandra förstärker oavsiktligt idéer som kan hänföras till kulturell 

imperialism och vissa normers överlägsenhet. Statens misslyckande att utgå från att det är två 

parter som ska integreras med varandra är även en av de faktorer som ledde Nakunzi till 

slutsatsen att svensk integrationspolitik skulle kunna klassas som en politik för assimilering 

(2020). 

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns ett bra utgångsläge, men det faktum att 

flyktingar inte ges likvärdig omsorg och respekt som övriga samhällsinvånare i flera bemärk-

elser leder till att deras rättighetsskydd försvagas och att deras mänskliga rättigheter inte 

tillgodoses i den utsträckning som är önskvärt.  

Då det inte finns många studier, om ens några, vilka närmar sig integrationsfrågan och skyddet 

av flyktingars mänskliga rättigheter utifrån ett etiskt människorättsperspektiv är min förhopp-

ning att denna uppsats bidrar med att påvisa vikten av att inkludera ett sådant perspektiv i 

forskningsområdet.  Murphy, Gilmartin och Caulfield (2019) har i sin forskning skapat en inte-
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grationsmodell som är informerad av de mänskliga rättigheterna till följd av att tidigare integra-

tionsmodeller har misslyckats med att säkerställa ett effektivt skydd för flyktingars mänskliga 

rättigheter. Ett problem som kan uppstå med en människorättslig modell av integration som 

endast betraktar mänskliga rättigheter som juridiska ting och som inte inkorporerar dess 

moraliska och politiska aspekter, är misslyckandet av att ta hänsyn till staters hantering av 

rättighetskonflikter och sociala strukturer av förtryck vilka förhindrar ett lika starkt rättighets-

skydd för flyktingar som medborgare. Min studie har visat att även om stater i teorin, och 

praktik, engagerar sig för att minska diskriminering, stiftar lagar och implementerar integra-

tionsstrategier som syftar till att ge flyktingar lika rättigheter kan de ändock brista i att garantera 

lika starka rättighetsskydd.  

Då området för studier av integration från en etisk förståelse av de mänskliga rättigheterna är 

relativt outforskat finns mycket framtida forskning att göra. I min uppsats har den svenska 

integrationsstrategin utgjort studieobjektet, men som tidigare etablerat är det få integrations-

strategier som liknar varandra eller som arbetar utifrån samma villkor. Därav krävs fler studier 

av andra länders integrationsstrategier för att vidare studera sådana strategier och deras etiska 

antaganden på ett transnationellt plan. Vidare öppnar min studie för fler antaganden om inte-

gration och mänskliga rättigheter för att skapa modeller som är etiskt försvarbara vilka tar 

flyktingens rättigheter och rättighetsskydd i beaktning, inte bara i ord, utan i handling.  

För att avsluta denna uppsats vill jag återkoppla till uppsatsens inledning och det uttal som 

gjordes i ljuset av flyktingkrisen av Antonio Guterres. Jag vill mena att Guterres hade rätt i sitt 

uttalande. Vi står inför ett definierande ögonblick för att avgöra de värden vi vill att Europa ska 

förknippas med och om vi vill att Europa ska fortsätta att framstå som en kontinent som tror på 

alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Detta handlar inte bara om Europa i 

stort utan för alla länder som ingår i den Europeiska gemenskapen. För att göra detta krävs inte 

bara mottagande av flyktingar utan även att skydda deras mänskliga rättigheter. I detta syfte 

krävs det att stater implementerar integrationsstrategier som bidrar till detta och kommer till 

bukt med förtryckande strukturer. För att Europa och Sverige ska kunna vara den fristad som 

det målats upp att vara krävs integrationsstrategier som arbetar för ett samhälle där flyktingar 

kan leva i säkerhet fritt från våld och förtryck istället för att förstärka det.  
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