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Sammandrag 
 

Denna uppsats är en redogörelse för svensk integrationspolitik, frågeställningarna lyder ”Hur 

har integrationspolitikens utveckling sett ut?”, ”Hur ser bestämmelserna ut för integration i 

Sverige?”, ”Har integrationsmålen för de senaste åren uppfyllts?” och ”Hur samverkar 

integrationspolitiken med arbetsmarknad och utbildning?”. Dessa frågeställningar har 

besvarats, integrationspolitikens utveckling har gått ifrån att vara enbart en del av 

invandringspolitiken till mitten av 70-talet. Synsättet inom integration har gått ifrån att 

invandrare sågs som en grupp som skulle leva tillsammans med svenskar i bästa mån under en 

viss tid (då man trodde att invandrare skulle återvända till sina hemländer) till att invandrare 

anses vara en del av det svenska samhället. Tidigare låg integrationsmålen på integrations- 

och jämställdhetsdepartementet, men ligger idag på justitie-, utbildnings- och 

arbetsmarknadsdepartementet. De grundläggande bestämmelserna för integrationspolitik har i 

princip alltid varit jämlikhets-, valfrihets- och samverkansmålen, att ingen ska kunna 

diskrimineras på grund av kulturell identitet och att invandrare skulle kunna försörja sig själv 

och även få speciella åtgärder för att kunna möjliggöra detta. Integrationsmålen har tidigare 

inte uppfylls men enligt en regeringsskrivelse från 2008 finns det goda möjligheter att 

uppfylla dem. Arbete anses vara den viktigaste faktorn för att uppnå integration, dock är 

språket en förutsättning till arbete vilket påverkat regeringens arbete att stärka åtgärder inom 

just arbete och utbildning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Integration ses som en förutsättning för invandrare att komma in i samhället
1
, för att bli 

integrerad finns olika aspekter där jobb och språk anses vara de främsta faktorerna för att bli 

integrerad.
2
 Statsvetaren Peo Hansen redogör i sin bok ”EU:s migrationspolitik under 50 år” 

2008 att Europa lider av ett demografiskt underskott, där äldre är den snabbast växande 

befolkningsgruppen, för att upprätthålla en stabil utveckling anser Hansen att ta emot 

invandrare utanför Europa är den främsta lösningen. Befolkningen idag har svårt att ändra på 

sina levnadssätt om man ser på den ekonomiska biten, vilket kommer att bli tvunget när vår 

befolkning minskar. Trots det är det ingen självklarhet för alla att öka vårt 

flyktingmottagande.
3
 För att kunna behålla vår levnadsstandard i Sverige, behöver vi 

utomeuropeiska invandrare. För att dessa människor också ska kunna få alla möjligheter och 

förutsättningar som ett mottagarland bör uppfylla krävs därför också en relevant 

integrationspolitik.  

Under valet 2009, fick Sverigedemokraterna tillräckligt många röster för att inträda riksdagen, 

deras främsta partipolitiska mål var att skärpa kraven på invandring trots att siffror talar för 

vårt demografiska underskott. Att de fick så pass stort stöd visar ändå att denna tanke är 

allmän hos en minoritet av svenska medborgare. Stöter vi på exempelvis en invandrare med 

ett ”anständigt” jobb och talar flytande svenska blir denne person bemött annorlunda.  

1.3 Ämnesval 

Min utgångspunkt är att bli integrerad är ett personligt ansvar. Dock måste det finnas krav på 

att samhället ger dessa individer möjligheter och förutsättningar till att bli integrerade 

medborgare då integration i min mening bara kan uppnås i möten mellan människor. Därför 

ämnar den här uppsatsen till att undersöka hur integrationen samspelar med utbildning och 

arbetsmarknaden.  

Just dessa två områden ses som huvudområden för att lyckas integrera människor i det 

svenska samhället enligt den integrationspolitik som förs idag
4
. 

                                                
1 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/okad-integration-okar-tillvaxten_6979.html hämtad 2011-

11-20 
2
 http://www.regeringen.se/sb/d/2279 hämtad: 2011-11-12 

3
 Hansen Peo, EU:s migrationspolitik under 50 år, Lund: Studentlitteratur 2008. sid.13 

4
 Regeringens skrivelse, 2009/10:233, s.7 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/okad-integration-okar-tillvaxten_6979.html
http://www.regeringen.se/sb/d/2279
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Integrationspolitiken kommer att granskas för att få en förståelse till varför och hur man 

arbetar med integrationspolitiken. Därför kommer integrationspolitiken uppkomst att granskas 

och synliggöras. Den dagsaktuella debatten kommer kring integration kommer även ges 

utrymme i uppsatsen för att ge sken av hur integrationsarbetet upplevs som bedrivs idag. 

Detta i tron om att det ska ge en djupare förståelse för hur integrationspolitiken tagit form. 

Svenska för invandrare (sfi) är en möjlighet för vuxna invandrare att läsa sig svenska. Denna 

del i integrationsprocessen anses vara en viktig del i just utbildningsområdet för regeringens 

arbete med integration.
 5

 Därför kommer sfi:s utveckling i takt med integrationspolitikens 

framväxt att redogöras. 

1.4 Syfte och frågeställning 

 Syftet är att granska integrationspolitikens framväxt i Sverige och hur man arbetar med att 

integrera människor i det svenska samhället. För att kunna ta reda på detta har jag valt att 

besvara följande frågeställning: 

- Hur har integrationspolitikens utveckling sett ut? 

- Hur ser bestämmelserna ut för integration i Sverige? 

- Hur samverkar integrationspolitiken med arbetsmarknad och utbildning? 

- Hur ser debatten ut kring integration idag? 

 

1.5 Begrepp 

Några av de begrepp som kommer nämnas i denna uppsats är integration och invandare. 

Begreppet invandrare kan ha många olika innebörder. Dock kommer det i denna uppsats om 

inget annat nämns att betyda utlandsfödda. Det kommer även redovisas olika statistik kring 

utlandsfödda och invandare, vad dessa begrepp betyder i just den kontexten de hamnar i 

kommer att förklaras där de uppkommer. 

Begreppet integration handlar i denna uppsats om invandrares lika möjligheter som landets 

invånare till att etablera sig i landet. Integration handlar även om att visst stöd ska finnas till 

för dessa människors möjlighet till etablering, det vill säga inom arbetsmarknad och 

                                                
5
 http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426 hämtad 2012-01-12 

http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426
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samhället. Den svenska integrationspolitikens syfte är att minska utanförskap med hjälp av 

olika åtgärder.
6
 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Jag kommer att skriva ett arbete med både kvantitativ och kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod handlar om att beskriva och få förståelse över ett problem genom tolkning av texter. 

Kvantitativ metod syftar att förklara ett problem baserat på mätningar av variabler och 

statistik, tabeller och figurer.
7
 Vilket även lämpar sig för mitt arbete. Jag kommer använda 

mig av båda dessa metoder för att granska och dra slutsatser kring Sveriges 

integrationspolitik. Den statistik som kommer redovisas i denna uppsats är ett material som 

antingen Statistiska central byrån, skolverket eller andra myndigheter samlat in och inte jag 

själv. På grund av detta ligger den kvalitativa metoden som en grund i detta arbete för att 

beskriva och tolka texter men med ett kvantitativt inslag.  

Både den kvalitativa och  kvantitativa metoden har olika styrkor och svagheter som kan 

komma att komplettera varandra, därför ar jag valt att använda mig av dessa båda metoder.  

Den kvalitativa metoden avser att undersöka offentliga tryck inom integration. Utredningarna 

visar vad integrationsmålen har lett till. Det ger dock ingen uppfattning om hur många 

människor som uppfyllt målen eller hur många det handlar om. Därför har jag valt att 

komplettera med en kvantitativ metod. 

 

2.2 Val av material 

Det material som redovisas och sammanställs är i största delen granskningar av statens 

offentliga utredningar (SOU) och andra rapporter som staten låtit göra. Min undersökning 

syftar till att redogöra för den svenska integrationspolitiken och vad integrationsmålen har lett 

till. Därför har statliga skrifter och utredningar varit till stor hjälp, men även för att kunna 

förstå om målen har uppfyllts krävs även en redogörelse i siffror som visar om målen 

uppfyllts i antal individer. Statistik har jag tagit från olika utredningar, rapporter och SCB.  

                                                
6
 http://www.regeringen.se/sb/d/2279 hämtad 2011-11-05 

7
 Teorell, Jan, Svensson, Torsten. Att fråga och att svara, Liber, Stockholm 2007, s.10 

http://www.regeringen.se/sb/d/2279
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2.3 Avgränsning 

Jag kommer att undersöka hur integrationen växt fram i Sverige. För att få en helhetsbild över 

hur integrationspolitik ser ut behöver jag även undersöka vilka regeringens 

integrationspolitiska mål har varit . Integration berör många olika områden och mitt arbete 

kommer inte att ta upp den allmänna tanken om huruvida integration och invandrare är bra 

eller inte utan hur den har sett ut och hur den ser ut idag inom utbildning, arbetsmarknad och i 

den dagsaktuella debatten. 

Assimilering är även ett begrepp inom integration, där invandrare tar till sig det nya 

samhällets normer, levnadssätt och överger sin egen kulturella identitet. Integration handlar 

mer om hur invandrare etablerar sig i det nya samhället, exempelvis genom arbete. Dock är 

inte tanken att undersöka assimileringens effekter utan att nämna det på grund av att det är ett 

begrepp som bör skiljas integration ifrån då de står i kontrast till varandra. Genom 

assimilering överges helt den egna kulturen och anammar den majoritetskultur som finns. 

Därför är det viktigt att reda ut detta begrepp då uppsatsens fokus ligger på just integration 

och inte assimilering.
 8

 

Integrationen i samhället berörs av många myndigheter och områden. Många av dessa 

områden och myndigheternas arbete med integration överlappar varandra i många avseenden. 

December 2010 trädde propositionen ”Nyanlända invandrare arbetsmarknadsetablering” i 

kraft. Propositionen handlade om att staten ska ta större ansvar för etableringen av nyanlända i 

Sverige. Även att ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och individ ska vara tydligare för 

att uppnå ett mer effektivt resultat. Propositionen talar om hur viktigt det är att det bör införas 

mer strukturerade planer för samordning av insatser och fokus på etableringsplaner bör skapas 

inom kommunerna och Arbetsförmedlingen. Därför vill jag redogöra hur dessa myndigheter 

arbetar och samverkar med integration.
9
 

Arbetsmarknad och utbildning hör ihop, dock finns det många fler organisationer som till 

exempel Röda korsets språk/stödundervisning för invandrare och andra nätverk med syfte att 

främja invandrares ställning inom utbildning och arbetsmarknad som arbetar med invandring 

och integration. Med hänvisning till propositionen i stycket över, verkar Arbetsförmedlingen 

och sfi vara de största verktygen för integrationen som är mest relevanta att undersöka Därför 

                                                
8
 http://newsmill.se/artikel/2009/11/12/begreppen-integration-och-assimilation-blandas-ihop hämtad 2011-

11-06 
9
 http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/70943 hämtad: 2011-11-12 

http://newsmill.se/artikel/2009/11/12/begreppen-integration-och-assimilation-blandas-ihop
http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/70943
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utesluter jag andra former av ideella organisationer som också arbetar med 

integrationsfrämjande. 

Boendesegregationen skulle kunna vara en intressant del att undersöka ifall den gör 

integrationen svårare i Sverige. Jag har stött på en hel del litteratur kring detta, men jag 

kommer inte ta upp i denna uppsats utan bara omnämnas på grund av att omfånget på denna 

uppsats inte skulle göra ämnet rättvisa. 

3. Integrationspolitik 

3.1 Från invandrarpolitik till integrationspolitik i Sverige 

För att få en bättre förståelse hur integrationspolitiken ser ut idag och hur den har formats kan 

det vara väsentligt att få en inblick i hur integrationspolitikens föregångare, till en början 

fanns inte benämningen integrationspolitik utan vävdes samman med invandrarpolitiken. 

Därför redogör jag för hur invandringspolitiken tidigare såg ut när framkom i mitten på 70-

talet.  

Under slutet av året 1974 lade invandrarutredningen fram sin redogörelse som kom att kallas 

Invandrarna och minoriteterna (SOU 1974:69). Denna lade grunden till det som senare skulle 

komma att kallas för invandrarpolitik. Grundtanken för politiken vilade på tre huvudsakliga 

mål: jämlikhets-, valfrihets- och samverkansmålet. Strävan var att invandrare skulle ha 

likvärdiga levnadsvillkor som svenskar och gentemot andra olika invandrargrupper som 

fanns. Det skulle även finnas möjlighet för invandrarna att bevara sin egen kultur, detta anges 

i valfrihetsmålet där ”språkliga minoriteter bosatta i Sverige ges möjlighet att själva välja 

vilken grad de vill bibehålla och utveckla den ursprungliga kulturella och språkliga 

identiteten.” Samverkansmålet bygger på tolerans och solidaritet mellan de olika 

invandrargrupperna och svenskar.
10

 

Invandrarpolitiken riktade sig mot invandrare och deras barn, det vill säga första och andra 

generations invandrare. Denna grupp skulle få särskilda ”säråtgärder” för att kompensera den 

generella politikens otillräcklighet inom detta område. En viktig grundtanke vid denna tid var 

att de som invandrade till Sverige förväntades att återvända till sina respektive hemländer 

efter en viss tid. Genom att uppmuntra invandrarna till att behålla sina traditioner, språk, 

kultur etc. sågs detta som en lättnad för dem när de väl skulle återvända till sitt hemland. En 

                                                
10

 Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, Riksrevisionen 2005:5, s. 35 
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skildring av hur man då kategoriserade ”svenskar” och ”invandrare var att men helt enkelt 

särskilde dem genom personens etniska ursprung. Detta blev en generell uppfattning när 

exempelvis arbetslösheten bland invandrarna var större än hos svenskarna. Hänsyn togs inte 

till invandrarnas tidigare utbildning, vilken sektor de sökte jobb i eller konjunkturläget. Detta 

förklarades både för första och andra generationens invandrare att första generationen hade 

invandrat till Sverige och det var anledningen. Istället för att undersöka arbetskraftsbehovet 

eller invandrares utbildnings- och yrkesbakgrund sågs istället individens etniska och 

kulturella ursprung.
11

   

 

3.2 Integrationspolitiken växer fram 

I och med framväxten av invandrarpolitiken under 70-talet lades grunden för 

integrationspolitiken. Drygt 20 år senare år 1997 kom propositionen ”Sverige, framtiden och 

mångfalden” (prop. 1997:98:16) och nu växte begreppet integration och integrationspolitik 

fram. Här utgick regeringen från två huvudsakliga punkter i propositionen. Den första var att 

regeringen slog fast att befolkningssammansättningen under de senaste 40 åren hade 

förändrats drastiskt på grund av den ökande invandringen till Sverige. Genom att det nu rådde 

nya förutsättningar behövdes förändringar inom invandrarpolitiken ske. Nu var synsättet att 

det inte var invandrarna som behövde ändra på sig utan den generella politiken på området. 

Invandare sågs numer som en naturlig del i det svenska samhället och inte en temporär 

företeelse. Den andra huvudsakliga punkten för integrationspolitikens framväxt var att 

invandare nu inte sågs som en homogen grupp utan en heterogen grupp. Nu fokuserades 

individuella behov och förutsättningar för individens bästa. Risken fanns om man skulle utgå 

från etnisk tillhörighet och kultur skulle detta leda till en samhällsanda i ett ”vi och dem 

tänkande” och på så sätt skapa segregerade strukturer i samhället.
12

 

 

3.2.1 Ett nytt fokus 

1997 beslutade regeringen och riksdagen om tre huvudsakliga mål med den nya 

integrationspolitiken. ”Alla som bor i Sverige, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, ska ha 

                                                
11

 Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, Riksrevisionen 2005:5, s. 36 
12

 Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, Riksrevisionen 2005:5, s. 36 
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lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, en samhällsgemenskap med samhällets 

mångfald som grund samt en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 

tolerans och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.”
13

 

 

Den nya integrationspolitikens syfte riktade sig till att upphäva den säråtgärdspolitik som 

bedrevs under invandrarpolitiken. Säråtgärdspolitik syftar till att det behövs politiska åtgärder 

i samhällets övriga brister, som det t ex fanns inom invandrarpolitiken. Nu lades fokuset 

istället på samhällets övriga politikområden där arbetet inte räckte till. Exempelvis var strävan 

att säkerställa alla individer i samhället, oavsett etnisk bakgrund och kultur skulle ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta skulle säkerställas genom att i den generella 

politiken inte skulle diskriminera någon individ för dennes etniska eller kulturella bakgrund. 

Utan hänsyn till om man definieras som svensk, irakier eller kines skulle resultatet vara att 

inte kategorisera människor som svenskar eller invandrare. Utan istället ser alla som individer 

som samhällsmedborgare. Utgångspunkten för integrationspolitiken blir således som så att i 

den generella politiken skapas förutsättningarna för alla människor i samhället. Trots detta 

ansåg regering och riksdag att säråtgärderna var relevanta för människor som precis kommit 

till Sverige och under sin första tid för att de bästa möjliga förutsättningarna skulle kunna ges 

för att kunna bli egenförsörjande och delaktig i samhället. Därför blev det viktigt att skilja på 

åtgärder för nyanlända och arbetet i övrigt med integrationspolitiken. För att klara av att 

fullfölja de ovan nämnda målen med integrationspolitiken arbetar man utifrån att samhällets 

mångkulturella och etniska mångfald är utgångspunkten i den generella politiken och dess 

utförande på alla samhällets nivåer och områden. 
14

 

   

3.3 Sveriges integrationspolitik under 2000-talet 

De mål som nuvarande finns uppsatta för den svenska integrationspolitiken är fortfarande som 

tidigare nämnts, att alla som bor i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

oavsett vilken kultur och etnisk bakgrund individen har.
15

 Undersökningar och flera 

uppföljningar av den nya integrationspolitiken har gjorts mellan åren 1997-2006 där resultatet 

varit relativt blygsamt. Dessa undersökningar gjordes och utvärderades av Riksrevisionen 

2006. I de undersökningar som gjordes framställdes att måluppfyllelsen kan förbättras 

                                                
13

 Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, Riksrevisionen 2005:5, s. 37 
14

 Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, Riksrevisionen 2005:5 s. 37 
15

  Regeringens skrivelse, 2009/10:233, s.33 
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väsentligt. Orsakerna till den dåliga uppfyllelsen var att politiken som bedrivs behöver 

konkretiseras och vara mer kortsiktig för att nå de mer långsiktiga målen. Ett förbättrat 

samarbete och ökad insyn mellan alla berörda instanser som arbetar och berörs av 

integrationspolitiken är också något som regeringen anser behöva förbättra. En ökad tydlighet 

från regeringens sida är en faktor som anses behöver förbättras. Genom att göra mer 

kortsiktiga och konkretiserade insatser för arbetet bör detta vara mer konkret i hur detta arbete 

gynnas till en gemensam långsiktig måluppfyllelse.
16

 

Mer konkret riktades kritiken mot regeringen, migrationsverket, integrationsverket och 

arbetsförmedlingen. Regeringen kritiserades för sina brister i samordningen och styrningen av 

de myndigheter som berörs av integrationsarbetet.  Genom en otydlig ansvarsfördelning och 

diffusa villkor och att detta ansvar och villkor skulle samverka menade Riksrevisionen 

försvårade arbetet med att skapa ett effektivt och sammanhållande samarbete mellan 

myndigheterna. Ett exempel var att regeringen i sina direktiv till arbetsförmedlingen inte 

tillräckligt poängterat nyanlända som en prioriterad målgrupp.
17

 

Kritiken mot migrationsverket var att man i dålig utsträckning inte förberedde de asylsökande 

som eventuellt skulle delta i introduktionsverksamheten som får uppehållstillstånd genom 

kartläggning etc. och att myndigheten inte överför information om de nyanlända tillräckligt 

ofta till kommunerna. Integrationsverket fick i sin tur utstå kritik för att man inte konsekvent 

granskade kommunerna ifall de verkligen uppfyllde de villkor för att få statlig ersättning 

enligt ersättningsförordningen. Ett exempel på detta är att kommunerna har ett krav på sig att 

sätta upp individuella introduktionsplaner. Det synliggjordes även bristande uppföljning av 

introduktionsverksamheten och återkoppling av de resultaten till kommunerna.
 18

 

  Rapporten fortsätter genom att ha synpunkter på arbetsförmedlingen för att myndigheten inte 

haft en tillräckligt hög prioritet för nyanlända människor i verksamheten. Specifika återgärder 

hade inte riktats mot denna invandrargrupp, samt att Arbetsförmedlingen inte kordinerat 

arbetet på de lokala arbetsförmedlingarna för att just denna grupp skulle prioriteras. Fyra av 

tio tillfrågade kommuner svarade att man var missnöjd med de kontakter man hade haft med 
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Arbetsförmedlingen. I vissa fall kände man till och med att vissa arbetsförmedlingar inte var 

intresserade av att registrera deltagare i introduktionsprogrammen som arbetssökande.  

 

3.3.1 En ny ansvarsfördelning 

Regeringen beslutade att under 2008-2010 skulle arbetat fokuseras på de brister som 

redovisats och sedan göra en utvärdering om man har förbättrat arbetet med den kritiken som 

hade synliggjorts. Sveriges nuvarande integrationspolitik är fördelad på flera olika 

myndigheter och politiska områden. För att kunna uppfylla de mål som finns kommer insatser 

göras på dessa områden och myndigheter för att effektivare främja integrationen i Sverige. 

Huvudansvaret för regeringens insatser låg hos Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 

Departementet avvecklades dock den 1 januari 2011 och dess arbetsuppgifter fördelades på 

justitie-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementet. De ansvarar även för frågor som rör 

invandrares integration i samhället, ersättning till kommunerna för mottagande av nyanlända 

invandrare, svenskt medborgarskap och urbant utvecklingsarbete. Frågor som berör att 

förhindra och arbeta emot diskriminering som bland annat diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet, religion och insatser som skall motverka främlingsfientlighet och rasism är även 

en viktig del som ovan nämnda departement ansvarar över.
19

 

 

3.4 Förutsättningar under 2008 för att nå uppsatta mål 

Under 2008 gjordes bedömningen att landets ekonomiska förutsättningar var goda. Genom en 

påtagligt ökad sysselsättning och en sjunkande arbetslöshet framförallt bland utrikesfödda 

sågs det som en lovande grund för att nå målen. Finanserna inom staten hade växt sig starka 

och inom kommuner och landsting generellt sett har goda ekonomiska förutsättningar för att 

bedriva sin verksamhet. Under 2008 sågs slutet på den lågkonjunktur som rått. Genom 

konjunkturens svängningar kan man se snabba återspeglingar individernas möjligheter på 

arbetsmarknaden och den offentliga sektorns möjligheter med t ex arbetet kring 

flyktingmottagandet.
20

 

Andra faktorer som påverkar Sverige men också som är en tydlig trend i hela Europa är att 

många länder fått erfara tydligt märkbara demografiska förändringar. Huvudsakligen när det 
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gäller ökad livslängd, hög migration och en större del arbetstagare som är över 60 år. 

Befolkningen i Sverige växter. Detta på grund av en ökning av barnafödande och invandring. 

Integrationspolitiken har förutsättningarna för att klara av de uppsatta målen, dock ska man 

inte förringa faktorer såsom konjunkturer och befolkningstillväxt då detta kan påverka 

förutsättningarna för arbetet avsevärt.21 

 

”Antalet personer i förvärvsaktiv ålder ökar men deras andel av den totala 

befolkningen minskar, eftersom antalet äldre än 64 år ökar ännu snabbare. Detta 

innebär att försörjningskvoten
22

 kan förväntas öka om inte sysselsättningsgraden bland 

personer i förvärvsarbetande ålder höjs. Denna befolkningsutveckling skapar 

utmaningar för den offentliga sektorn, så även integrationspolitiken.”
23

 

  

Mellan åren 2008-2010 har regeringen fokuserat integrationspolitiken på sju huvudsakliga 

strategiska områden. Istället fokuserades ett effektivt system för mottagande och introduktion 

för nyanlända. Sysselsättning i och med arbete är också ett område som valdes att arbeta med 

för att få in fler i arbete och främja företagande. För de som inte kommer att arbeta vill man 

även satsa på bättre utbildningsresultat och likvärdighet inom skolan, samtidigt som fokuset 

ska ligga på bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna. Att skapa 

förutsättningar för de nyanlända genom att arbeta effektivare mot diskriminering och att skapa 

en gemensam värdegrund för en allt mer tilltagande mångfald i det svenska samhället är även 

viktiga inslag för regeringens arbete med integration under dessa år. 
24

 

 

3.5 Sammanställande jämförelse 

Från invandrarpolitiken till integrationspolitiken har mycket förändrats kring arbetet med 

invandrare och integration. Från att ha gått från en vision att se invandrare som en grupp som 

skulle leva i harmoni och gemenskap med svenskar och minska klyftan mellan dessa, till att 

se alla som lever i samhället till individer där alla ska garanteras samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter oavsett härkomst. Utgångspunkten för politiken ligger inte 

längre att kategorisera in människor som invandrare, svenskar eller andra kulturella 

minoriteter utan att alla är en del av samhället och lever där på lika villkor. Eftersom hela 

                                                
21

 Regeringens skrivelse, 2008/09:24, s.7 
22

 Med försörjningskvot syftar man till antal personer utanför arbetskraften och arbetslösa det finns per sysselsatt 

person. 
23

 Regeringens skrivelse, 2008/09:24, s.7 
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visionen av invandrarpolitiken har förändrats så har även målgruppen och målen med 

integrationspolitiken utvecklats vidare. Målgruppen blir nu istället alla som bor i det svenska 

samhället istället för invandrarna och målen blir att säkerställa allas lika villkor istället för att 

skapa jämlikhet, valfrihet och samverkan mellan olika invandrargrupper och svenskar.
25

  

4. Debatten kring integrationen idag 

4.1 Regeringen bemöter främlingsfientlighet 

För inte många dagar sen lanserade den svenske integrationsministern Erik Ullenhag (FP) en 

ny hemsida där fördomar och myter kring invandring, invandrare och folkliga minoriteter 

besvaras.  Anledningen till detta menar Ullenhag, är att det har skett en markant ökning av 

antalet rasistiska sidor på internet. Extremismen har funnit ett nytt sätt att sprida sitt budskap 

på ett effektivt sätt, därför behöver något göras. Hemsidan blir ett led i arbetet för att 

motverka främlingsfientlighet och rasism, som regeringen bedriver. En del av de fördomar 

som cirkulerar på nätet har till och med spridit sig ända till riksdagsdebatter.  Några av de 

vanligaste myterna som blir besvarade på hemsidan är exempelvis: ”Det pågår en 

massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara minoritet i sitt eget land.”, ”De 

flesta såkallade flyktingar saknar flyktingskäl.”, ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt 

land.”
26

 

Ullenhag menar att diskussionen mot främlingsfientlighet och fördomar aldrig får sluta utan 

den måste alltid tas. Genom att vara tyst riskerar de främlingsfientliga åsikterna och 

argumenten att växta sig allt starkare. Därför ses denna hemsida som ett steg i arbetet för att ta 

diskussionen mot högerextremismen och främlingsfientligheten.
27

 

Kritik riktas mot Ullenhags arbete kring den nya hemsidan från flera olika håll. Bland annat 

från Andreas Johansson Heinö (Dr. i statskunskap, Göteborgs Universitet) och Paulina 

Neuding (Jurist och chefsredaktör för samhällsmagasinet Neo) i DN Debatt 
28

. Till att börja 

med anser de främst att de svar som publiceras som svar till myterna är inte alls självklara. I 

flera fall är svaren på myterna väldigt kortfattade och svaren ställer nästan fler frågor än vad 

de svarar på. Ett exempel som Heinö och Neuding riktar sin kritik mot är att på frågan om det 

pågår en massinvandring i Sverige. Regeringen formulerar sig att av hela Sveriges befolkning 

                                                
25

 Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, Riksrevisionen 2005:5 s. 36-38 
26

 http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576 hämtad 2011-12-27 
27
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är det 14,7 % som är utlandsfödda.  Kritikerna menar, att istället sätta den siffran i tal om 

arbetslöshet, skulle detta kallas för massarbetslöshet. Heinö och Neuding påpekar att när 

regeringen går in i debatten med svaga och diffusa argument, kan det istället ge en motsatt 

effekt av de som läser. Att det saknas bättre och starkare argument för att bemöta något så 

viktigt som främlingsfientliga åsikter, att det i sin tur kan bli kontraproduktivt.
29

 

Journalisten och socionomen Gunnar Sandelin riktar även han kritik mot Ullenhags 

faktaredovisning. Sandelin anser att vara tydlig och saklig är den bästa medicinen mot att 

bemöta denna typ av påståenden. Motargumenten behöver vara att redovisa invandringens 

omfattning, konsekvenser och utgifter för att kunna motverka rasism och främlingsfientlighet. 

Enligt Sandelin är det väsentligt att bemöta dessa med en saklig diskussion och redovisa hur 

det egentligen ser ut.
30

 

Integrationsminister Ullenhag svarar på kritiken från bland annat Heinö och Neuding att bland 

Sveriges största framtidsutmaningar är just integrationsfrågan. Gapet mellan utrikes och 

inrikesfödda är idag alldels för stort. Därför behöver arbetet med att få in invandrare på 

arbetsmarknaden och få kunskaper i det svenska språket vara omfattande och ske på många 

nivåer. När det gäller arbetet och kampen mot den främlingsfientlighet som finns handlar det 

om att grunden mot den ligger i att stå upp för ett samhälle där alla har samma villkor och 

förutsättningar, men även att ha ett Sverige som är öppet och överseende är en viktig faktor 

till att förbättra integrationen. Genom att skapa denna webbplats menar Ullenhag, är en del av 

det omfattande arbetet för att motverka främlingsfientligheten och rasismen som regeringen 

bedriver.
31

   

Angående kritiken kring att man skulle tala om massarbetslöshet om siffran låg 14,7 % då 

samma siffra gäller för invandring möter Ullenhag med att målet med politiken är en 

fulltständig sysselsättning i befolkningen. Då skulle det vara relevant att använda sig av 

begreppet massarbetslöshet. Samtidigt vore det inte konstigt, ifall de som har målet att det inte 

ska finnas några utrikesfödda i Sverige vore det rimligt att säga det pågår en massinvandring i 

Sverige. Dock är den myt som bemöts på hemsidan är att den såkallade ”massinvandringen” 

skulle leda till att svenskar skulle bli en minoritet i sitt eget land och detta redovisas av SCB 

att så inte är fallet, vilket i sin tur är svaret på myten. Andra debattörer tar även upp och 
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ifrågasätter invandringens kostnader och att det inte redovisas på hemsidan ”[…] att det inte 

finns belägg för att hävda att invandringen kostar tiotals miljarder kronor”.
32

  

I debatten nämns frekvent en rapport gjord av Jan Ekberg, Invandringen och de offentliga 

finanserna. Samma debattörer menar att Ekberg varit regeringens utredare, vilket tillbakavisas 

av Ullenhag. Ullenhag menar att Ekbergs rapport har missuppfattats att vara en beräkning av 

invandringskostnader. Dock, som även Ekberg själv säger i rapporten och understryker i sin 

sammanfattning, tas inte faktorer upp som invandringen har på tillväxten i Sverige. Viktigt att 

nämna är även att det finns ett flertal olika studier som pekar på att invandring och ekonomisk 

tillväxt går hand i hand, framförallt ur ett långsiktigt perspektiv. Men man ska inte åsidosätta 

att under vissa perioder är invandring förknippat med en hel del kostnader. I slutändan är den 

viktigaste slutsatsen kring kostnadsfrågan för invandringen är att förbättra integrationen så 

ännu fler får möjligheten att få ett arbete som kommer gynna Sveriges ekonomiska tillväxt.
33

 

4.2 Sverige i topp på integration 

En annan debatt som diskuteras flitigt i olika medier kring integrationen i Sverige är bland 

annat att Sverige har fått bästa betyg i Europa på integrationsområdet. Genom teoretiska 

studier som har gjorts. Dagens nyheter har med bland andra Arbetsförmedlingen tagit fram 

siffror och statistik kring hur sysselsättning och arbetslöshet för invandare ser ut. DN bad 

Arbetsförmedlingen att ta fram siffror från 2005 och i oktober 2011 av hur många 

utlandsfödda som var registrerade hos dem.  

Under 2005 var det 22 % av de öppet arbetslösa och de som deltog i arbetsmarknadspolitiska 

program som var utlandsfödda. I oktober 2011 visade sig att siffran ökat med 13 

procentenheter till 35 %.  Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef, tror att även 

under 2012 kan man räkna med en ökning av de utlandsfödda som skriver in sig hos 

Arbetsförmedlingen.  Genom detta räknesätt som gjorts av Arbetsförmedlingen framgår en 

intressant återgivning av arbetslöshetens struktur. Den visar att av de inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen har en ökning skett bland de utrikesfödda från en av fem till en av tre. 

Slutsatsen av det är att arbetslöshetens sammansättning håller på att förändras. Av denna 

statistik håller sig Sveriges arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström kritisk till. Engström 

menar att man använder sig av statistiska centralbyråns rapporter som inkommer varje månad 

för att undersöka arbetsmarknaden. Men, menar hon på, att oavsett vilka siffror och statistik 
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man använder sig av är klyftan i sysselsättning mellan infödda och utrikesfödda alldeles för 

stort idag och måste minska.
34

 

Det gapet som finns idag måste minska till 2014 menar Engström. Idag samarbetar 

integrationsminister Erik Ullenhag, migrationsminister Tobias Billström och 

arbetsmarknadsminister Hillevi Engström för att nå detta mål. På en gemensam 

presskonferens i år på rosenbad lovade ovanstående ministrar att tillsammans sänka gapet i 

sysselsättning mellan invandare och inrikes födda ska minska under deras mandatperiod, 

alltså före valet 2014.  Engström säger att på grund av den ekonomiska kris som rått, som 

varit den värsta på 100 år är det de svagaste som får lämna arbetsmarknaden först, vilket i de 

flesta fallen är utlandsfödda. Engströms stabschef, Fredrik Östborn vill understryka att 

arbetslösheten bland utrikesfödda som grupp ligger på drygt 20 %. Som en kommentar till DN 

och Arbetsförmedlingens statistik som redovisades ovan om en förändrad sammansättning av 

arbetslösheten kan vara av positiv bemärkelse.
35

  

Genom att flera tar steget till Arbetsförmedlingen och skriver in sig som arbetslösa är ett steg 

närmare att få ett jobb och att komma in på arbetsmarknaden. Som tidigare nämndes hade 

Sverige toppbetyg gällande integration. Sverige kom före alla EU länder och även länder 

såsom Norge, Schweiz, Kanada och USA som granskades i studien. Dock var detta baserat på 

formella rättigheter, inte resultaten av det arbete länderna lägger ner på integrationsarbetet. 

Om man istället skulle se till de resultat som Sverige når, skulle bilden vara annorlunda. Att 

istället kolla på antalet arbetslösa bland de utrikesfödda skulle slutsatsen istället bli att 

integrationsarbetet i Sverige går väldigt sakta. I en mätning gjord av OECD, västvärldens 

ekonomiska samarbetsorganisation, var skillnaden mellan utrikes och inrikesfödda i mars 

månad 2011 elva procentenheter.
36

  

Mindre än varannan utlandsfödd kvinna hade i stort sett inte gett sig ut på arbetsmarknaden. 

Även skillnaden mellan inrikesfödda och utomeuropeiskt utlandsfödda var under första 

kvartalet 2011 så stor som tjugo procentenheter. Enligt en rapport till regeringen under 2009 

framställdes en slutsats att om invandare kom till arbete i lika stor utsträckning som inrikes 

födda skulle statens offentliga finansers vinst bli ca 34 miljarder kronor. Samma slutsats har 

gjort på kommunal nivå i Stockholmsregionen. Om det inte fanns några 
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sysselsättningsskillnader mellan utrikes och inrikes födda skulle lönesumman i regionen öka 

med 20 miljarder och 80 000 fler skulle komma in på arbetsmarknaden i regionen.
37

 

5. Arbetsmarknad 

5.1 Arbetsmarknad och integration 

I regeringes skrivelse 2009 beskrivs grunden till den svenska integrationspolitiken och på 

vilket sätt man arbetar med att nå de uppsatta målen är att utbildning och arbete ses som två 

avgörande områden för att lyckas slussa in nyanlända i det svenska samhället. De vanligaste 

problemen med integrationen anses vara en konsekvens av en hög arbetslöshet, en vacklande 

sysselsättning och en för stor respresentation av lågutbildade bland utrikesfödda och framför 

allt de som är nyanlända eller människor som kommer från länder utanför Europa. Från och 

med början av 2000-talet fram tills 2010 har utvecklingen på arbetsmarknaden generellt haft 

en positiv trend för utomeuropiska invandrare. Både arbetslöshet och sysselsättning bland 

dessa har haft en stabil utveckling då arbetslösheten blivit lägre och sysselsättningen ökat. 

Regeringen anser att detta beror både på återhämtningen från krisen på 90-talet, som drabbade 

utrikesfödda hårt, men även att ju längre tid man vistas i Sverige desto mer kommer sig till 

rätta med det svenska samhället och lyckas sysselsätta sig med exempelvis arbete. Ett faktum 

är att det aldrig funnits så pass många etablerade utomeuropeiska invandrare som arbetar som 

det finns nu. Trots detta finns det klyftor och ett utanförskap i dagens samhälle. Bland 

befolkningen i Sverige är det andelen som är utrikes födda som till stor del går mer arbetslösa 

än den inhemska befolkningen.
38

  

 

Cirka två till tre gånger fler av de utrikes födda är drabbade av arbetslöshet än den inhemska 

(inrikesfödda) befolkningen. Detta är dock inget utmärkande för Sverige utan ser likartat ut 

med samma länder i västvärlden som har samma typ av invandring som Sverige. Denna 

situation har varit densamma ända sedan 90-tals krisen. Detta legitimerar regeringens 

förhållningssätt till att arbetsmarknaden är den till synes viktigaste separata faktor som 

påverkar integrationen. Poängteras bör även att regeringen inte anser att arbetslöshet i grund 

och botten inte är ett problem på grund av en icke fungerade integrationspolitik, utan primärt 

ett problem som ligger på utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Integrationspolitiken 

överlappar en hel del andra områden så som ovan nämnda. Ingen återgärd i 
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integrationspolitiken kan ersätta en väl fungerande arbetsmarknad. Dock är det mycket viktigt 

att det bästa en regering kan göra är att ”[…] verka för goda villkor för att anställa, driva 

företag och ta de arbeten som erbjuds.”
39

 

 

Arbetsmarknaden är ett bland de viktigaste områden för att bli integrerad i invandrarnas nya 

hemländer. Överlag när man studerar arbetsmarknaden i Europa har invandrare en svagare 

position än de infödda invånarna. Detta visas tydligt i tabellen nedanför att de allra flesta 

länderna i denna tabell är arbetslösheten och sysselsättningen för invandrarna svagare än för 

de infödda invånarna.
40

 

 

Tabell 1 Arbetskraftdeltagande, arbetslöshet och sysselsatta bland invandrare/infödd 

 

Källa: Tabell hämtad från regeringens skrivelse Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk 

bakgrund – En kunskapsöversikt 2007. 

Med kvot invandrad/infödd menas det antalet invandrare per infödd under resp. kategori.  

En anledning till det dåliga resultatet är att Sverige har en större del flykting och 

anhöriginvandring till skillnad från andra invandringsländer. Dessa invandringskategorier har 

flera skäl till att ha det svårare att komma in på arbetsmarknaden i jämförelse med människor 

som kommer till Sverige med syftet att komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt. 

Trots att det finns studier som visar på att ju längre tid i Sverige man är desto större chanser 

och ökade förutsättningar får man. Anmärkningsvärt är att efter 25 år i landet så finns det 
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fortfarande sysselsättningsskillnader mellan dessa invandrargrupper. Utmärkande för Sverige 

är även att efter 9 år i landet så har hälften av de som invandrat från Irak, Iran, och Afrikas 

horn inte haft ett riktigt jobb.
41

 

En central myndighet som är viktig faktor i den integrationspolitik som förs idag är 

arbetsförmedlingen. Hur arbetssökande, både inrikes födda och utrikes födda fått sina senaste 

arbeten under 1999 framgår i en studie som finansdepartementet tagit del av.
42

 

Tabell 2 Hur individerna fått sitt senaste arbete, inrikes- och utrikesfödda 

Källa: Tabellen hämtad från regeringens skrivelse ”Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk 

bakgrund – En kunskapsöversikt 2007”. 

Det mest utstickande i detta resultat är att arbetsförmedlingen har större kontakt med 

utrikesfödda och att arbetsgivarna själva är mer benägna att ta kontakt med inrikesfödda .  

Samtidigt redovisas att utrikes födda lägger ner minst lika mycket tid till att söka arbete än 

vad inrikesfödda gör.
43

 I tabellen nedan visas sökintensiteten mellan utrikesfödda (utanför 

Europa) och inrikesfödda. 
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Tabell 3 Sökintensitet, inrikes- och utrikesfödda under mars-maj 1998 

 

Tabell 3 från regeringens skrivelse ”Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund – En 

kunskapsöversikt 2007” 

Tabellen visar att utrikesfödda lägger ner mer tid på att söka arbete än inrikesfödda och 

använder sig av ungefär lika många sökvägar.  

6. Utbildning 

6.1 Svenska för invandrare, en historisk översikt 

Sfi är en språkutbildning med utbildningsmål, men anses vara ett viktigt redskap för 

integration och är en del av statens integrationspolitik. Kunskaper i det svenska språket ses 

som ett viktigt verktyg i ledet till att bli integrerad och till självförsörjning.
44

 

Under flera decennier har det funnits en kännedom av språkets betydelse för att invandrare 

ska kunna etablering och integration i samhället. Trots att svenska för invandrare (sfi) funnits 

sedan mitten av 60-talet och omformats har det under denna tid har det funnits en kostnadsfri 

möjlighet till att lära sig det svenska språket. Således har det under en lång tid funnits höga 

ambitioner till att det ska finnas stöd för integrering och etablering i det svenska samhället. 
45

 

Den riktiga starten för sfi började 1973 då det stiftades en lag som gav utländska 

nyinvandrade arbetstagare
46

 rätt till ledighet och lön för att kunna delta i svenskundervisning 

under 240 timmar. Svenskundervisningen kunde bedrivas på flera olika ställen, exempelvis 

                                                
44

 Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens, en utvärdering av svenska för invandrare, 2009, s.18 
45

 Betänkande av SOU 2011:19, Tid för snabb flexibel inlärning, s.34 
46

 Under denna tid förväntades arbetskraftsinvandrarna inte stanna i Sverige utan återvända till sina hemländer, 

se s.4.  
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vid flyktingförläggningar, folkhögskolor och inom den kommunala vuxenskolan(komvux). 

Under 1980-talet förändrades upplägget av undervisningen genom olika undersökningar och 

utvärderingar på området. Då beslutades att från och med 1 juli 1986 skulle sfi 

undervisningen delas in i en grundläggande svenskundervisning och en 

påbyggnadsundervisning.  För den grundläggande undervisningen skulle ansvaret ligga på 

kommunerna och undervisningen för grundkursen skulle omfatta två år.  Påbyggnadsdelen 

skulle erbjudas inom studieförbund och arbetsmarknadsutbildningen (AMU). Dock låg inget 

ansvar för denna del hos kommunerna.
47

  

Under 1990-talet gjordes utvärderingar av utbildningen. Kritik riktades mot att det fanns en 

hel del brister i det dåvarande systemet. Detta ledde till att regeringen under våren 1990 lade 

fram en proposition (1989/90:102) som skulle reformera svenskundervisningen för 

invandrare. Det grundläggande argumentet för denna ändring var att den indelning som rådde 

inom undervisningen med grundläggande sfi och påbyggnads sfi inte fungerade. Väntetiden 

mellan grundsteget och påbyggnadssteget kunde variera mycket mellan kommunerna, men 

generellt sätt var det alldeles för lång tid från och med avslutat grund sfi till att man påbörjade 

påbyggnads sfi.
48

 

 

6.2 Utbildning och integration 

Resultaten i den svenska skolan har sedan början av 2000-talet inte förbättrats överhuvudtaget 

eller gått i motsatt riktning, lyder en skrivelse från regeringen 2009. En positiv trend är dock 

att elever som har utländsk bakgrund eller som kommit till Sverige innan skolstarten klarar 

sig generellt sett lika bra som elever med svensk bakgrund från samma socioekonomiska 

förhållanden. Även om låg kvalité i skolan är ett generellt problem, har regeringen drivit 

igenom ett så kallat ”ambitiöst reformprogram” under denna period (2008- 2010) för att vända 

på denna negativa trend. Trots att detta är en ganska allmän återgärd så förväntas dem ge god 

effekt även för de elever som har sina rötter utanför Sverige.
49

  

De elever som invandrar efter skolstarten till Sverige minskar sina chanser att nå upp till 

skolans mål. Just denna del av invandrare som kommer efter skolstart är det föga troligt att det 

enbart ska räcka med en generell kvalitetshöjning av skolan. Utan som redan har nämnts om 
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invandrares första tid i Sverige med säråtgärder, behöver denna grupp av individer få en 

riktad, individanpassat stöd i skolan av stort omfång under den första tiden i skolan. Utifrån 

forskning och rapporter som regeringen låtits göra från skolverket och skolinspektionen finns 

nu god kunskap för hur man kan arbeta vidare i skolan för att förbättra kunskapsresultaten 

bland dessa elever.
50

 

Skolverket redovisar i sin studie ”Elever med utländsk bakgrund, en sammanfattande bild 

2005” att nu i både nu och i tidigare forskningsresultat samt undersökningar är att elever som 

har utländsk bakgrund (som grupp) inte når upp till samma resultat som infödda elever inom 

det svenska utbildningssystemet. Studien pekar på att elever med utländsk bakgrund tenderar 

att gå ur grundskolan med ofullständiga betyg i högre utsträckning än vad infödda elever gör. 

Detta innebär att denna grupp med utländsk bakgrund tenderar att bli överrepresenterade 

bland de som inte når upp till de kraven för att få söka in till de nationella programmen på 

gymnasieskolan. Ett annat problem är den allt mer tilltagande boendesegregationen för denna 

elevgrupp, framförallt i de större städerna där det avtecknas i skolorna och 

elevsammansättningarna i klassrummen då dessa elever oftast går på den skolan som är nära 

hemmet. I och med denna utveckling fallerar integrationen även i skolan. Skolan ses som en 

mötesplats och skolan är Sveriges största arbetsplats. Om skolorna blir segregerade försvinner 

även möjligheter att lättare kunna bli integrerad i samhället.
51

 

I samma studie redovisas en markant skillnad mellan infödda elever, elever med utländsk 

bakgrund som är födda i Sverige, utlandsfödda som invandrat 1993 eller tidigare och 

utlandsfödda som invandrat efter 1993.  Dessa siffror grundar sig i när dessa elever gick i 

årskurs 9 våren 2003. Då syftar året 1993 då skolstarten var och efter 1993 har man invandrat 

till Sverige efter den ordinarie skolstarten. I denna studie definieras infödda, eller med svensk 

bakgrund som att eleven är född i Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige. 

Född i Sverige med utländsk bakgrund syftar till att eleven är född i Sverige men att båda 

föräldrarna är födda utanför Sverige. Med utlandsfödd menas att eleven är född utomlands 

och har invandrat till Sverige, specifikt i figuren nedan delas de in i anlända före skolstart 

(från 1993 och tidigare) och efter skolstart (efter 1993).
52
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I denna figur redovisas de ovan nämnda elevgruppernas skolresultat. Måluppfyllelse totalt 

syftar härtill att man har ett godkänt resultat i de ämnen som eleverna har läst. Detsamma 

gäller både matematik och engelska då eleverna minst måste nå upp till ett godkänt resultat i 

respektive ämne. Denna figur återspeglar även behörigheten till gymnasieskolan där 

skillnaden mellan elevgrupperna är generellt lika stor.  

Figur 1 Måluppfyllelse och behörighet efter migrationsbakgrund. Elever i årskurs 9 

våren 2003 

 

Källa: Elever med utländsk bakgrund, en sammanfattande bild, 2005, s 6.  

Tabellen visar att det finns tydliga skillnader i måluppfyllelsen och i behörigheten mellan 

infödda och elever med utländsk bakgrund, både de som invandrat och de som är födda i 

Sverige med utländsk bakgrund. De som är utlandsfödda som invandrat 1993 eller tidigare 

följs åt med de elever som har utländsk bakgrund i både måluppfyllelse och i behörighet till 

gymnasieskolan. Resultatet för utlandsfödda som invandrat efter 1993 är skillnaden stor till de 

övriga eleverna genomgående i den totala måluppfyllelsen och behörigheten. 

En tydlig tendens i detta resultat är att tiden i Sverige är en viktig faktor för att ha språkliga 

förutsättningar att klara skolgången bättre. Resultatet mellan utlandsfödda som invandrat 

innan 1993 och elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund följs åt, vilket betonar 

vikten av att den mer tid dessa två grupper har jämfört med utlandsfödda som invandrat efter 

1993 i Sverige skulle en faktor vara att språket är en väsentlig del både för att bli integrerad i 
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samhället och för att klara av skolan.  

Elever som kommit till Sverige lagom till skolstart ligger deras generella nivå runt 176 

meritvärdespoäng medans elever som kommer ca 5 år senare förväntas prestera 150 poäng.
53

 

 

6.3 Svenskundervisning för invandrare idag 

Idag ligger huvudansvaret på undervisningen hos kommunerna. Kommunerna ansvarar för att 

undervisningen ska påbörjas inom tre månader efter att man ansökt att få påbörja sfi. Ett 

rikvärde för undervisningstiden är 525 timmar. Undervisningstiden får anpassas mer eller 

mindre beroende på de individuella behov man har som deltagare i undervisningen. Inom 

ramen för fyra veckor ska undervisningen ligga genomsnittligt på 15 timmar per vecka. 

Undervisningstiden får minskas om en deltagare vill det och är i linje med utbildningens syfte.  

Den tidbestämda undervisningen(antal timmar) infördes 2007 och motivet med detta var att 

höja målmedvetenheten och skapa en gemensam lägsta nivå för landets kommuner för hur 

undervisningen skulle bedrivas. Därtill ska även undervisningen kunna kompletteras med 

egna självstudier, arbete, praktik, andra studier och/eller rehabilitering.
54

 

Från och med 2002 är utbildningen uppdelad i fyra olika delkurser, A, B, C och D där D-

kursen motsvarar den tidigare slutnivån. Dessa delkurser är i sin tur indelade i tre olika 

studievägar som var och en består av två kurser. Tanken är att oavsett vilken väg som tars, ska 

det finnas möjlighet att studera till D-nivån. Syftet med detta är att på ett enklare sätt kan 

anpassa målen och studietakten till vad som bäst passar den enskilde individens 

förutsättningar. Vid 2007 förtydligades detta ytterligare i skollagen att kommunerna ska 

samarbeta med Arbetsförmedlingen och arbeta för att individen ska ges möjlighet att praktiskt 

kunna bruka det svenska språket ”[…] i arbetslivet samt kombinera sfi med 

arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning” 
55

. Enligt statistik från 

skolverket var det 257 av Sveriges kommuner som hade en anordnad sfi utbildning och 

vanligtvis var det kommunerna som stod för denna utbildning och inte någon annan 

anordnare. Dock börjar det bli mer vanligt att någon annan anordnare än kommunen håller i 
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utbildningen. Under 2009 redovisades att 32 % utav alla som påbörjat sfi läste hos en annan 

anordnare av sfi än kommunen.
56

 

I juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag(2010:800), som skulle träda ikraft från och 

med 1 augusti samma år, men skulle börja tillämpas på vuxenutbildningen från och med 1 juli 

2012. I denna lag har det lagts till ett förtydligande, där invandrare ska ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper och kompetens för att stärka deras ställning i arbets- och 

samhällslivet.
57

  

Figur 2 Studieresultat till och med läsåret 2004/05 för elever som påbörjat sin svenska 

utbildning läsåret 2002/03 fördelat på ålder, utbildningsbakgrund och modersmål 

 

Källa: Tabellen hämtad från finansdepartementets skrivning Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med 

utländsk bakgrund, en kunskapsöversikt, Ds 2007:4 
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I denna figur synliggörs att antalet godkända inte är mer än 40 % som avslutat utbildningen 

efter tre år. Även nästan 37 % av deltagarna avbryter utbildningen och strax över 20 % 

fortsätter utbildningen efter tre års undervisning. I figuren syns även att utbildningen som 

människorna tar med sig in i undervisningen som man fått från sitt respektive hemland ger ett 

stort genomslag på resultatet i utbildningen. De som högst har 6 års utbildning med sig klarar 

endast 21,4 % utbildningen med ett godkänt resultat. Detta är en ganska markant skillnad mot 

dem som har högst utbildning där motsvarande siffra ligger på nästan 50 %. 
58

 

Av de 37 % som valde att avbryta sin utbildning finns det ytterligare statistik om varför dessa 

valde att avbryta sin utbildning. 

Tabell 4 Orsaker till att nybörjare under 2002/03 avbrutit studierna 2004/05 eller 

tidigare 

 

Källa: Tabellen är hämtad från finansdepartementets skrivning Arbetsutbud och sysselsättning bland personer 

med utländsk bakgrund, en kunskapsöversikt, Ds 2007:4 

I tabell 4 är det mest utmärkande resultatet att hela 61,8 % av alla som avbrutit sina studier 

har gjort det av annan anledning än de som syns ovan. Detta gör det svårt att veta om 

avbrottet för utbildningen är temporärt eller om det är meningen att studierna skall fortsättas 

senare. Riksdagens revisorer har försökt att kartlägga vilka individer som avbryter studierna 

och man kommer fram till att det är en högre sannolikhet att äldre och lågutbildade som inte 

fullföljer sina studier. Fortsättningsvis redovisas det att det är män mellan 34-54 år och de 

som innehar den lägsta utbildningen som inte fullföljer utbildningen på grund av att man fått 

arbete. En reflektion i utredningen är också att de som av okänd anledning avbrutit sfi är män 

över 55 år och de med lägst utbildning. I samma studie framgår även att de som avbrutit sin 
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sfi har en mycket låg sannolikhet att återuppta sin utbildning och klara av godkänt målet inom 

2,5 år.
59

 

En väsentlig fråga är hur Arbetsförmedlingen och deras handläggare ser på kunskapsnivån 

hos de som avslutat sin sfi utbildning. Detta var något som riksdagens revisorer ville 

undersöka närmare i samma studie som ovan. I intervjuer med handläggare på 

arbetsförmedlingen drogs slutsatsen att generellt sett är nivån på de arbetssökande som 

genomgått sfi utbildningen med ett godkänt resultat inre behärskar det svenska språket 

tillräckligt väl för att kunna ta ett arbete och att språkkunskaperna inte är tillräckliga för att 

kunna delta i de allra flesta arbetsmarknadspolitiska programmen som finns. De vanligaste 

synpunkterna från handläggarna var att sfi måste ”[…] bli bättre och ge mer kvalificerade 

språkkunskaper i yrkessvenska.”
60

 De personer som inte väljer att få sfi utbildningen anses 

chanserna däremot vara minimala och dessa individer avvisades i de flesta fallen av 

Arbetsförmedlingen. Samma studie pekar även på att tydliga motsättningar finns angående sfi 

utbildningen. Som redovisats tidigare får omkring 40 % godkänt resultat av utbildningen. 

Dessa anser att kraven för att nå upp till ett godkänt resultat är för höga. Å andra sidan menar 

Arbetsförmedlingen att sfi ger för dåliga kunskaper i det svenska språket för att de individer 

som klarat utbildningen ska få ett arbete eller kunna delta i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program.
61

 

Några viktiga faktorer att ta med sig för det framtida arbetet med sfi enligt studien för att nå 

högre måluppfyllelse är att undervisningen bör starta så fort som möjligt från och med att 

individen har bosatt sig i kommunen och att undervisningen anpassas individuellt från de 

erfarenheter och utbildning dessa individer har med sig. I annat fall riskas att etableringen på 

arbetsmarknaden tar längre tid. Att undervisningen ska i i största möjliga utsträckning vara så 

flexibel som möjligt, exempelvis olika studietakt, läsa på distans, kvällstid, att utbildningen 

kan ske på arbetsplatser och/eller att kombinera med andra studier på gymnasiet/universitet.  

Om språkstudierna kan kombineras med kontakter på arbetsmarknaden bör motivationen för 

att fullfölja utbildningen höjas och skapa en större studiemotivation.
62
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6.4 Framtidsutsikter för sfi 

Regeringen har lagt fram ett förslag i sitt betänkande ”SOU: 2011:19 - Betänkande av 

Utredningen om tidbegränsad sfi” att tidsbegränsa rätten till sfi och att utbildningen ska på 

sin höjd pågå i 2 år. Sfi är en utbildning som syftar till att stödja och underlätta invandrares 

integration i Sverige. Det väsentliga är att ”[…] tydliggöra utbildningens roll som en 

tidsbegränsad integrationspolitisk insats med sikte på att förbättra individens möjligheter att 

snabbare kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt.” Utredningen syftar 

till en snabbare etablering för deltagare i sfi på arbetsmarknaden och i samhället än tidigare . 

Trots flera försök att förbättra och effektivisera utbildningen har studieresultaten fortsatt vara 

på en låg nivå under hela 2000-talet.
63

 

 

 Under arbetets gång med att utreda hur arbetet med att göra sfi utbildningen tidbegränsad 

ansers att en tidsbegränsning kan skapa möjligheter till en effektivare utbildning och en ökad 

genomströmning. För att genomföra en sådan förändring krävs ett flertal förändringar på flera 

områden. Främst inom sfi, men även i den övriga vuxenutbildningen och inom 

Arbetsförmedlingens verksamhet. Krav ställs även på ett fungerande samarbete mellan olika 

aktörer som berör detta område för att denna förändring ska fungera.
64

 

 

Det som föreslås är sammanfattningsvis att en nyanländ invandrare till Sverige måste börja 

läsa sfi inom ett år räknat efter första bokföringsdagen. Studietiden man ska ha som ram är två 

år och denna tid ska inte få överskridas. Rätten till att ha tillgång till utbildningen ska vara 

maximalt fyra år (på grund av studieuppehåll, arbete, sjukdom etc) och att själv få bestämma 

sin studietakt under denna tid och längden på ett eventuellt studieuppehåll. Förslaget om 

tidsbegränsningen har utformats utifrån den nyligen etableringsreformen för vissa nyanlända 

invandrare. Denna reform syftar till att”[…] så snart som möjligt ge 

de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och att stärka deras aktiva deltagande i 

arbets- och samhällslivet, vilket även ligger i linje med denna utrednings direktiv.”  

Dock anses, att det inte enbart räcker med att sätta tidsbestämda gränser för att få en snabb 

och bra grund att stå på i det svenska språket. Ytterligare arbete behöver göras för att en 
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tidsbegränsad utbildning ska fungera enligt de intentioner som finns. Detta förslag bör ses 

som en delreform då det i sin tur ställer krav på andra förändringar kring detta område. 
65

 

7. Analys 

7.1 Personliga reflektioner 

En egen reflektion jag gjort under detta arbete är att när jag letade litteratur kring integration i 

Sverige är att jag hittade mestadels material som antingen hänvisades till SOU:er och 

offentliga handlingar eller till litteratur som innehöll intervjustudier. Dock mest av det 

sistnämnda, vilket jag nu i efterhand anser vara väldigt logiskt. För att kunna synliggöra 

integrationspolitiken i Sverige och beskriva integrationsprocessen är intervjustudier något 

som behöver göras i ännu större utsträckning än att bara sammanställa statistik som 

exempelvis SCB gör. Ett personligt perspektiv på integrationen i Sverige och enskilda 

människors berättelser och erfarenheter behöver ges ett större utrymme i arbetet kring 

integration för att kunna arbeta effektivare och skapa bättre förutsättningar för invandrare att 

komma in i det svenska samhället eftersom integrationsmålen som satts känns väldigt vaga. 

Exempelvis alla i samhället ska leva och samverka i samhället på lika villkor och möjligheter 

vilket är en bra inställning men lämnar utrymme för verkliga mål. Syftet med arbetet var att 

granska integrationens framväxt i Sverige och hur den ser ut idag. Därför föll valet naturligt 

att använda mig just av offentliga handlingar och utvärderingar gjorda av staten då detta 

främst skulle vara en beskrivande uppsats och sedan göra slutsatser kring den statistik som 

fanns tillgänglig i detta ämne.  

 

7.2 Vidare forskning 

Vidare forskning som jag anser vore relevant och intressant kring detta ämne är att vidare 

granska integrationen på en kommunal nivå belysas bör även rasismens roll i den svenska 

integrationspolitiken som man möter ute i samhället och på vilket sett detta försvårar 

integrationsarbetet. Även boendesegregationens eventuella relevans kring integration är även 

något jag känner vore intressant att arbeta vidare kring, även fast arbete och utbildning ses 

som de två stora verktygen för integration tycker jag ändå det bör finnas andra områden som 

bör stärkas för integration. Arbetets fokus får inte enbart stirra sig blint på de större områdena 

utan även prioritera andra områden och orsaker som kan främja integrationsarbetet ytterligare. 
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8. Slutsats 

Integrationspolitiken började i början på 70-talet i Sverige och gick under namnet 

invandrarpolitik. Då talades det om jämlikhets-, valfrihets- och samverkansmålen. Tanken var 

att man skulle sträva mot jämlikhet mellan svenskar och invandrare. Trots det ansåg 

regeringen att det skulle finnas utrymme för invandrarna att bevara sin egna kulturella 

identitet. Integrationspolitiska mål låg tidigare på integrations- och 

jämställdhetsdepartementet som dock lades ner 2011 och därefter fick justitie- och 

arbetsmarknadsdepartementet utbildningsdepartementet fick istället ansvaret för 

integrationspolitiken. En utredning från Riksrevisionen 2006 ansåg att integrationspolitiken 

har förändrats. De ansåg att integrationsmålen tidigare delade in invandrare som en grupp som 

skulle leva med svenskar till att idag se alla invandrarminoriteter var en del av samhället. Alla 

i samhället skulle ses som samhällsmedborgare. 

En allmän bestämmelse för integration var att alla skulle ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett etniskt ursprung. Ingen skulle kunna bli diskriminerade på grund av 

bakgrund. Individer skulle ses som samhällsmedborgare. Målet var att en invandrare skulle 

kunna försörja sig själv och genom det vara delaktig i samhället vilket ställde krav på 

relevanta säråtgärder för invandrare.  

Utvärderingar från 1997 till 2006 gjordes som menade att målen inte hade uppfyllts och 

behövdes förbättras. Istället skulle kortsiktiga mål uppfylla integrationsmålen bättre än 

långsiktiga mål samt att berörda instanser skulle samarbeta bättre för att uppnå 

integrationsmålen. En regeringsskrivelse under 2008 bedömde att det fanns goda ekonomiska 

förutsättningar för att integrationsmålen skulle uppfyllas om det inte förekom eventuella 

konjunkturer och befolkningstillväxtssvängningar som skulle kunna påverka de uppsatta 

integrationsmålen. Som kan utläsas i tabellerna där elever påbörjat sin språkundervisning 

2002/03 var cirka 62% av dem som lämnade utbildningen uppgav ”annan anledning” som 

skäl, vilket inte gällde orsaker som annan utbildning, studieuppehåll, flytt, fått arbete, 

sjukdom eller barnomsorg inom 2004/2005 eller tidigare, 40% av samma årskull lämnade 

språkutbildningen med godkänt resultat.  

 

Elever från årskurs 9 våren 2003, visade att skolresultaten var densamma för en svenskfödd 

med utländsk bakgrund och de som har invandrat innan år 1993. De som uppnådde de högsta 

skolresultaten var infödda svenskar och lägsta var invandrare som invandrat till Sverige efter 
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år 1993. Resultat i både tabell 1, 2 och 3 legitimerar att utlandsfödda har en svårare situation 

att ta sig från arbetslösheten och öka sin sysselsättning jämfört med inrikesfödda. Trots att 

utlandsfödda använder sig av samma sökkanaler som infödda gällande arbete, så är 

sysselsättningen bland utlandsfödda mindre än för infödda. Som utvärderingen visade hade 

inte integrationsmålen från 1997-2006 vilket bekräftar vad tabellerna visar inom 

arbetsmarknad och utbildning då det faktiska målet är att jämställa invandrare och svenskar. 

Ett problem med integrationen är att många utlandsfödda är lågutbildade och är den gruppen 

som har hög arbetslöshet. Från 2000 till 2010 har utvecklingen på arbetsmarknaden varit 

positiv där arbetslösheten minskat och sysselsättningen ökat. Hög arbetslöshet bland 

invandrare har dominerat i västvärlden. Det är alltså inget utmärkande för Sverige menar en 

skrivelse från regeringen. Återgärder på arbetsmarknaden är den viktigaste faktorn inom 

integration. Åtgärder som regeringen menar är att det ska finnas goda möjligheter att anställa 

och driva företag. Det finns även problem som visar att många invandrare aldrig varit 

anställd. 

 För att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är det svenska språket det viktigaste målet för 

integration och självförsörjning. Därför har sfi sedan mitten av 60-talet varit kostnadsfri och 

att lön ska kunna ges till studerande. Sfi ska även erbjudas på flyktingförläggningar, 

folkhögskolor och på komvux. Vad som är viktigt för svenskundervisningen för invandrare är 

att skolverket och skolinspektionen ska ha goda kunskaper i att förbättra kunskapsresultaten.  

Det som det debatteras kring integration idag är Sveriges något kontroversiella topplacering i 

hur arbetet med integration är. Denna undersökning tog endast upp de formella rättigheter 

som finns och inte någon form av statistisk undersökning i sysselsättning eller arbetslöshet. 

Arbetsförmedlingen har tagit fram statistik på förfrågan av Dagens nyheter. Den statistiken 

pekar på ett något mindre smickrande resultat. I statistiken synliggörs en stor skillnad bland 

sysselsättningsgrad mellan invandrare och inrikesfödda. Under det första kvartalet 2011 var 

skillnaden mellan inrikesfödda och utomeuropeiska utlandsfödda i Sverige så stor som 20 

procentenheter. Detta legitimerar varför utrymme finns för denna debatt kring integration. 

En annan debatt som tagit fart i integrationsdebatten är bland annat regeringens nya hemsida 

som bemöter främlingsfientlighet, rasism, myter kring invandrare och minoritetsgrupper. Där 

ritkas det argument mot den svaga argumentationen på hemsidan från kritiker.  

Argumentationen mot hemsidan är bland annat att svaren på myterna får nästan 

kontraproduktivt syfte då en del av svaren ställer mer frågor än svar. Andra kritiker anser att 
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det bästa för att bemöta främlingsfientlighet är att ha en saklig diskussion och redovisa hur 

läget egentligen ser ut. 
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