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Abstract

In modern times of globalisation, most countries no longer consist of a homogeneous population.

People from different backgrounds, with different stories, religion and culture live together in the

same community. Unfortunately, this creates challenges and a modern state needs to have a plan for

integration so that all these groups and individuals may live together peacefully, which is important

in aspects of universal human rights and human dignity, but also for the function of a society. In this

Master's thesis in Human Rights, questions about integration are discussed in a European context

through four ideal-typical integration policy options from a model by Karin Borevi; together with

perspectives from Seyla Benhabib, Abdelmalek Sayad and Charles Taylor. The four ideal-typical

options for integration that are used in this thesis are: 1: Assimilaion to an ethnic community 2:

Politics  for  ethnic  exclusion  3:  Assimilation  to  a  civil  community  4:  Multicultural  politics.

Integration in Sweden, Great Britain and France during the 90's are used as illustrative examples of

integration in order to be able to discuss the ideal-typical policy options in relation to real examples

for demonstrating which political ideas and values that are built into different models of integration.

In the end a normative discussion results in a solution of which values that should be prioritised and

which strategy that is the best to accomplish these values. I conclude amongst other things that

different forms of integration value culture, groups or individuals differently and that many different

types of strategies and politics can be put into the same ideal-typical option for integration. People

tend to treat cultures as unchangeable and well-defined units, even though they in reality seem to be

of a changeable nature.  The modern state should in my opinion work more with the principles

around which type of society that would be the best for all its citizens and not so much how we

should preserve what cannot be preserved in the first place, like cultures. We should create societies

where cultures can mix and change. The global world is here to stay and so is the heterogeneous

society, the state should focus on creating a society built on this fact, where society and people as

individuals may grow.

Keywords: Integration, immigration, ideal-typical integration, citizenship, culture, political theory,

Human  Rights,  Europe,  Sweden,  Great  Britain,  France,  Seyla  Benhabib,  Charles  Taylor,

Abdelmalek Sayad, Karin Borevi. 
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1. Inledning

I dagens globala värld förflyttar sig många människor utanför sina ursprungliga hemländer av olika

anledningar och bosätter sig på nya platser. De samhällen som finns i världen i dag består inte av

enhetliga homogena befolkningar, vilket ofta var fallet tidigare i historien även om människor alltid

har  förflyttat  sig  mellan  platser.  Dagens  länder  består  av  människor  med  olika  egenskaper,

bakgrunder och förutsättningar. För att dessa människor och grupper ska kunna leva tillsammans

bör det finnas strategier för hur detta ska kunna ske. I den här uppsatsen kommer "integration" att

användas som ett allmänt, brett begrepp. Det kommer dels att avse processen som gör att människor

kan leva tillsammans i ett samhälle och dels ett slags slutmål, det vill säga att människor de facto

lever  i  samma samhälle  som människor  med en  annan bakgrund,  utan  att  stora  konflikter  och

spänningar råder. I vissa sammanhang ställs "integration" som en motpol till "assimilation". I den

här uppsatsen kommer dock integration användas som det övergripande begreppet, där assimilation

kan vara en möjlig form av integration. Jag gör även ett grundantagande kopplat till detta begrepp.

Jag utgår från att ett land i den globala värld som är ett faktum i dag, behöver någon typ av strategi

för hur människor ska kunna leva tillsammans. Utgångspunkten är följaktligen det nuvarande läget i

de flesta av världens länder, även om den exakta situationen och även de problem som uppstått

varierar. Ett annat begrepp som frekvent kommer användas i uppsatsen är ”kultur”. Om inget annat

anges ska detta begrepp förstås i bred bemärkelse och innefattar exempelvis både icke-religiösa och

religiösa inslag.

I debatten som förs just nu diskuteras i stor utsträckning själva rätten till asyl och möjligheten till att

legalt  ta  sig  till  Europa.  Diskussionen  om  integration  följer  dock  som  en  naturlig  del  av

diskussionen om asyl och jag är övertygad om att staten i ett tidigt skede måste ha en idé om hur

olika människor ska kunna leva tillsammans. Det räcker inte med att få bosätta sig i ett samhälle för

att man automatiskt ska bli en del av det. För mänskliga rättigheter i stort är detta ämne av intresse

av många olika anledningar. Flera av de fundamentala mänskliga rättigheterna finns representerade

i frågor som aktualiseras vid integration. Detta gäller exempelvis människors rätt till sin religion,

rätt  till  privatliv  och rätt  till  ekonomisk,  social  och kulturell  utveckling.  För att  dessa typer  av

rättigheter ska kunna tillgodoses för alla människor i ett samhälle på ett lika och rättvist sätt blir

integration en viktig aspekt.

Den här uppsatsen är på många sätt komparativ. Tre europeiska länder: Sverige, Storbritannien och

Frankrike kommer att jämföras och diskuteras utifrån hur integrationen sett ut i de olika länderna
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under  en  specifik  period.  Sverige  är  valt  på  grund av att  vi  befinner  oss  i  en svensk kontext.

Storbritannien och Frankrike är valda för att de bidrar med andra synvinklar på integration och

andra  strategier  för  att  inkludera  människor  i  deras  samhällen,  samt  att  de  är  två  i  debatten

framträdande men väldigt olika europeiska länder. Till hjälp för att kunna diskutera integrationen

kommer jag att använda mig av teoretiska idealtyper för att kunna kategorisera respektive lands

integration,  samt beskriva dem på ett  tydligare sätt.  Det finns många möjliga idealmodeller för

integration som tagits fram av olika samhällsvetare. Vilken modell som är lämplig beror på hur den

ska  användas.  Jag  har  för  den  här  uppsatsen  valt  Karin  Borevis  modell  som presenterar  fyra

idealtyper.  Mer  om den diskuteras  under  metoddelen  av  inledningen  och sedan mer  utförligt  i

teorikapitlet. Efter denna teoretiska del som i huvudsak går ut på att kategorisera integrationen i de

olika länderna kommer uppsatsen att få en mer kritisk infallsvinkel. Detta kommer att genomföras

med hjälp av i huvudsak tre politiska teoretiker vars teorier kan sägas utgöra former av liberalism,

kommunitarism, respektive postkolonialism. De tre politiska teoretikerna tillsammans med Borevis

idealmodell används för att skapa ett eget analysverktyg för integration.

Det finns naturligtvis många aspekter av integration som är intressanta att diskutera och ta hänsyn

till. Civilsamhället, ideella organisationer och företag är också delar av samhället som på olika sätt

kan bidra till integration. Den här uppsatsen har fokus på statens arbete för integration på ett mer

övergripande plan.  Fokus kommer dessutom ligga på den kritiska analysen och därför kommer

uppsatsen  vara  främst  teoretisk,  jag  har  därför  valt  att  utgå  från  beskrivningar  som  finns  av

respektive lands integration. Jag kommer därmed ta i beräknande att en viss tolkning redan gjorts i

och  med  att  det  inte  är  jag  själv  som gjort  en  empirisk  undersökning  och  sedan  själv  tolkat

materialet.

1.1 Syfte

Den  här  uppsatsen  kommer  ha  tre  huvudsyften  som  successivt  kommer  att  besvaras  genom

uppsatsen. Uppsatsens syften är följande:

* Jämföra, undersöka och diskutera olika typer av integration utifrån några valda perspektiv. 

* Ta reda på vilka politiska idéer som finns inbyggda i olika integrationsmodeller, vilka värden som

prioriteras i vilka system och hur det kan ges uttryck för i integrationen i ett visst land.

*Granska vilka värden som är eftersträvansvärda vid integration och hur dessa kan uppnås.
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1.2 Preciserade frågeställningar

För att uppnå uppsatsens tre huvudsyften har de preciserats till några frågeställningar. Hur dessa

kommer att besvaras finns beskrivet i metoddelen. Frågeställningarna kommer huvudsakligen att

besvaras i kronologisk ordning, även om några frågor naturligtvis besvaras genom flera avsnitt i

uppsatsen. Frågeställningarna är följande:

*Hur såg integrationen ut i Sverige, Storbritannien och Frankrike under framförallt 90-talet och hur

kan respektive lands integration beskrivas i relation till idealtyper för integration?

*Vilka värden och politiska idéer prioriteras i dessa olika idealtyper för integration? 

*Hur kan dessa idealtyper bedömas utifrån skilda politiska teorier?

*Vilka värden bör prioriteras i integration och vilken strategi är lämplig utifrån dessa värden?

1.3 Undersökningsmaterial

Uppsatsens  undersökningsmaterial  består  framförallt  av  beskrivningar  av  de  tre  ländernas

integration, samt de tre politiska teoretikerna. Beskrivningarna av ländernas integration utgörs av

andrahandskällor då det är andra författare som gjort en beskrivning av ländernas integration, här

har följaktligen redan en viss tolkning gjorts vilket jag är medveten om. De tre teoretikernas texter

är förstahandskällor, vilka jag själv direkt relaterar till övrigt material. Jag har valt ut relevanta och

intressanta delar från både beskrivningarna av länderna och de politiska teoretikerna som belyser

olika delar som är möjliga att jämföra och diskutera utifrån de idealtyper som valts. Detta för att

skapa en så bra helhetsdiskussion som möjligt. Dessutom är de båda texterna skrivna sent på 90-

talet, vilket gör dem lämpliga för jämförelse då förhållandena i världen ser likadana ut både när

texterna skrevs och för den tid de beskriver.

När  det  gäller  integrationen  i  Storbritannien  och  Frankrike,  har  jag  valt  att  utgå  från  litteratur

skriven av sociologen Adrian Favell. I sin bok  Philosophies of integration: immigration and the

idea  of  citizenship  in  France  and  Britain1 diskuterar  han  på  ett  externt  sätt  integrationen  av

migranter i dessa två länder med fokus på 80- och 90-talet. För att få en så aktuell beskrivning som

möjligt fokuserar jag främst på beskrivningarna av 90-talet. När det gäller integrationen i Sverige

har texten "The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membership rights"2

valts,  vilken  är  skriven  av  statsvetaren  Maritta  Soininen.  Dessa  båda  texter  har  valts  med

utgångspunkt att de ska beröra integrationen på ett bredare plan i de aktuella länderna, dvs. inte

1 Favell, Adrian, Philosophies of integration: immigration and the idea of citizenship in France and Britain, 2a 
upplagan, Pagrave Macmillian, Hampshire, 2001.

2 Soininen, Maritta, ”The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membership  rights”, Journal 
of Ethnic and Migration Studies, Vol. 25 No. 4  s. 685 – 702, 1999.
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endast diskutera till  exempel invandrare på arbetsmarknaden.  Dessutom ska texterna bidra med

liknande information för att vara jämförbara, samt vara någorlunda aktuella. Såsom tidigare nämnts

är integration en process och även ett slutmål och är därför svår att beskriva vid en viss specifik

tidpunkt om man inte avser att beskriva den med hjälp av endast statistik. För en mer deskriptiv

beskrivning av integrationen krävs en viss tidsrymd. Anledningen till att det inte har gått att få fram

lämpligare och mer aktuell litteratur beror på att man förmodligen haft svårt att göra en korrekt

beskrivning då det ännu inte går att  se en del av de konsekvenser som följer av senaste tidens

förändringar. Trots att 90-talet kan låta avlägset har det material jag tagit del av indikerat att dessa

beskrivningar fortfarande är relevanta och trots att globaliseringen på många sätt ökat sedan dess är

nationalstaten fortfarande en central  aktör i  dessa frågor. Detta är också tydligt om man ser till

händelser i omvärlden, trots fler och djupare samarbeten inom exempelvis EU sedan dess. Det är

dessutom intressant och på många sätt oroväckande att det finns mycket i världen i dag som liknar

situationen under  90-talet,  exempelvis  stärkta  positioner  för  främlingsfientliga  partier  och stora

konflikter och krigs- och krisdrabbade områden som tvingar människor  att  fly.  Om inget  annat

uttrycks  kommer  det  som  rör  länderna  gälla  90-talet  och  är  följaktligen  inte  uttalanden  eller

beskrivningar  som  nödvändigtvis  stämmer  överens  med  dagens  situation.  Vid  vissa  tillfällen

kommer jag dock göra paralleller till dagsläget, men då kommer det uttryckligen anges.

Anledningen till att de tre politiska teoretikerna valts är för att de med sina olika utgångspunkter

och perspektiv uppmärksammar olika aspekter av integration. Jag har valt att granska integrationen

utifrån just dessa tre teoretiker för att de bidrar med teorier som jag finner intressanta för ämnet och

för  att  deras  teorier  kan  sägas  utgöra  olika  former  av  liberalism,  kommunitarism  respektive

postkolonialism. På så vis  skapas ett  bra spektrum av teorier som utgångspunkt  för analys  och

diskussion. Sådant som kommer lyftas fram är teoretikernas syn på exempelvis gruppen, individen,

människan och vilka prioriteringar som de gör mellan olika värden. 

Den första teoretikern jag valt är Seyla Benhabib, som har valts för att hon presenterar en intressant

form av liberalism som även diskuterar individen på ett annorlunda sätt än många mer renodlade

liberaler.  Anledningen  till  att  jag  har  en  form av  liberalism med  i  uppsatsen  är  att  det  är  ett

perspektiv som ofta är väldigt närvarande i den västerländska kontext vi befinner oss i, samt lyfter

fram individens  betydelse  och innehavare  av  rättigheter,  vilket  även får  en  tydlig  koppling  till

mänskliga rättighets-diskursen. Benhabib lägger dock fram en teori som är mindre individualistisk

än många andra liberala teorier, men då teorin bidrar med intressanta aspekter för den här uppsatsen

har jag låtit det gå före något försök att hitta så motsatta teorier som möjligt. De tre teoretikerna
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bidrar ändå så pass olika perspektiv att det inte är nödvändigt att de står så långt ifrån varandra som

möjligt.  Jag har  valt  att  främst  utgå från Benhabibs  bok  The claims of  culture – Equality  and

diversity in the global era.3 Anledningen till att denna bok har valts är att den utifrån ett liberalt

perspektiv  diskuterar  integration,  gruppers  rättigheter  och  deliberativ  demokrati  i  en  modern

kontext,  där  både  mål  och  medel  för  hennes  ståndpunkter  presenteras  vilket  gör  materialet

användbart för denna uppsats.

Den  andre  teoretikern  som  valts  är  Charles  Taylor,  vars  teori  kan  sägas  utgöra  en  slags

kommunitarism. Hans teori  lyfter fram sådant som människors samvaro,  gruppens formande av

människors  identitet  och  samhällets  utformning  av  sedvanor  och  normer.  I  Modern  social

imaginaries4 presenterar  Taylor  en  kommunitaristisk  synvinkel  på  hur  människor  uppfattar

samhället och sin plats i det, samt vilken funktion och betydelse det har för människor. Även hans

bok Multiculturalism5 utgör grund för att presentera hans teori.

Den tredje teoretikern som valts är Abdelmalek Sayad vars teori utgör en form av postkolonialism

och är vald för att den lyfter fram ett utom-västerländskt perspektiv. När det gäller det postkoloniala

perspektivet finns det mycket potentiell litteratur. Därför har det varit svårt att avgöra vilken som

lämpar sig bäst för denna uppsats. Sayads bok The suffering of the immigrant6 beskriver en relativt

verklighetsnära form av postkolonial  teori,  vilket bidrar med en mer direkt kunskap från denna

synvinkel då han själv flyttat från Algeriet till Frankrike. Även om denna bok tar upp mycket av

perspektivet hur det är för de algeriska emigranterna som flyttat till Frankrike är den här boken som

sagt vald för sitt postkoloniala perspektiv och jag kommer därför endast ta med relevanta aspekter

av perspektivet i sig i relation till hela uppsatsen och inte specifikt i anknytning till Frankrike, trots

att det är ett av de länderna som tas upp.

1.4 Teori 

Den teoretiska ansatts jag valt för denna uppsats kommer från Karin Borevi som är statsvetare.

Borevi bidrar med en beskrivning av fyra idealtyper för integration som bland annat presenteras i

hennes bok  Välfärdsstaten i  det mångkulturella samhället.7 De fyra idealtyperna ställs  upp i  en

modell  uppdelad utifrån två dimensioner när det gäller  statens förhållningssätt  gentemot statens

3 Benhabib, Seyla, The claims of culture – Equality and diversity in the global era, Princeton University Press, New 
Jersey, 2002.

4 Taylor, Charles, Modern social imaginaries, 3e upplagan, Duke University Press, Duke, 2005.
5 Taylor, Charles, Multiculturalism, Princeton University Press, Princeton, 2011.
6 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, Polity Press, Cambridge 2004.
7 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2002.
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medborgare, samt etniska eller kulturella grupper.8 Borevis idealtyper kan ses som en utveckling på

de tre idealmodeller som Anthony Giddens beskriver: Multikulturalism, smältdegel och kulturell

pluralism,9 vilka tenderar att komma upp i olika varianter och specificerade former i annan litteratur

på ämnet. Jag har valt att använda Karin Borevis fyra idealtyper då hon går in på olika dimensioner

av statens förhållningssätt gentemot etniska grupper, vilka är intressanta då det tillför fler möjliga

nivåer för analys. Borevis modell har fördelen att den dels utgår från två dimensioner och dels att

den innefattar ett slags flöde vilket gör det möjligt att diskutera hur ett lands strategier rör sig åt det

ena eller andra hållet. Den bidrar också med en fördel gentemot andra idealmodeller som kan vara

för stelbenta eller avgränsade när de ska användas för att beskriva verkliga situationer. Problemet

med många andra liknande teorier, menar Borevi själv, är att man missar att kombinera de olika

dimensionerna och därför har svårt att besvara eller analysera många frågor på djupet.10 Flödet och

helhetsmodellen  där  de  fyra  idealen  är  placerade  i  förhållande  till  varandra  samt  de  två

dimensionerna möjliggör för olika integrationsstrategier att placeras på specifika ställen i modellen

vilket ger en mer nyanserad bild. 

Enligt Borevi själv lämpar sig modellen för användning inom sammanfattningsvis tre områden.

Modellen kan användas för att klassificera och jämföra olika länders politik, analysera politiken i ett

land över tid, samt användas för att jämföra och klassificera argument i en politisk eller akademisk

debatt om staten i det mångkulturella samhället.11 Här framgår det tydligt att modellen på flera sätt

lämpar sig för min uppsats. Modellen kommer beskrivas mer utförligt i kapitel 2.

Bild 1, Karin Borevis fyra idealtyper utifrån två dimensioner12

8    Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, s. 33.
9 Giddens, Anthony, Sociologi, 5e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2007. s. 401 – 403.
10 Borevi, Karin, a.a. s. 31.
11 Borevi, Karin, a.a. s. 39.
12 Borevi, Karin, a.a. s. 33.
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1.5 Metod

Uppsatsen avser att genom jämförelse åstadkomma en diskussion om integration som kan utmynna

i ett normativt ställningstagande för hur integration bör se ut. Detta kommer att göras i olika steg

och redovisas i olika kapitel.

Uppsatsens första syfte att jämföra, undersöka och diskutera olika typer av integration görs främst i

relationen mellan Borevis idealmodell och de tre länderna. Idealmodellen används för att kunna

diskutera, beskriva och kategorisera olika former av reell integration där Storbritannien, Frankrike

och Sverige används för att illustrera just verklig integration. Uppsatsens andra syfte att ta reda på

vilka politiska idéer som finns inbyggda i olika integrationstyper, vilka värden som prioriteras i

vilka system och hur det kan ges uttryck för i integrationen i ett visst land, görs främst genom att

diskutera integration utifrån de tre politiska teoretikerna. Detta appliceras på de olika exemplen på

integration, som utgörs av länderna och beskrivits med utgångspunkt i Borevi. Diskussionen och

beskrivningen byggs följaktligen på, men i detta steg är fokus på idéer och värden inom de tidigare

presenterade alternativen. För att kunna göra en korrekt och välgrundad bedömning av vilka värden

som faktiskt bör prioriteras måste de tre teoretikernas argument bedömas kritiskt och rationellt, i det

här fallet i relation till integration. I och med att jag valt teoretiker från tre olika inriktningar, hoppas

jag att  jag genom dem kan uppnå en välgrundad normativ argumentering om olika aspekter av

integration.  Uppsatsens  tredje  syfte  att  granska  vilka  värden  som  är  eftersträvansvärda  vid

integration och hur dessa kan uppnås är en kritisk granskning av konceptet integration som leder

fram till normativa slutsatser. Här förflyttas fokus från hur integration kan se ut och beskrivas till

hur integration borde se ut, vilka värden som bör vara viktiga och som dessutom ska vara möjliga

att uppnå genom integration. Utifrån de politiska teorierna, Borevis idealmodell och de exempel på

integration  som  länderna  utgör  diskuterar  jag  slutligen  vilka  värden  som  är  viktiga  i

integrationsarbetet  och  drar  slutsatser  om vilken  integrationsmodell  som bäst  kan  uppnå  dessa

värden.

1.6 Tidigare forskning

Det har forskats på integration på många olika sätt tidigare, med olika utgångspunkter och resultat.

Mycket av den forskning som ligger nära de aspekter denna uppsats kommer att beröra har gjorts av

statsvetare och sociologer. När det gäller ett helt lands integration finns det, vilket tidigare nämnts,

främst  historiska  beskrivningar  av  integrationen  om man  inte  är  intresserad  av  rent  statistiska

uppgifter. I det senare fallet presenterar bland annat OECD årligen rapporter med uppgifter som rör
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integration i International Migration Outlook.13 Det har även publicerats olika texter om specifika

delar av integration, exempelvis en viss grupps integration i ett land, invandrares integrering på

arbetsmarknaden eller invandrares uppfattning om integration byggt på intervjuer. En del av dessa

presenteras sammanfattande av Terri E. Givens i texten ”Annual review of political science”.14 De

senaste åren har det av naturliga anledningar även publicerats en hel del kring integrationen inom

EU-länderna, men det rör delvis en annan fråga än den som behandlas här. Detta visar dock på

bredden kring begreppet integration. 

När det gäller idealtyper för integration finns det många olika varianter. Redan i teoridelen tidigare

under inledningen nämndes Anthony Giddens som skrivit kortfattat  om olika integrationstyper i

boken  Sociologi.15 Jag har även tittat  på bland annat Carl  Dahlströms ideal för integration som

presenteras i hans bok Nästan välkomna – Invandrarpolitikens retorik och praktik.16 Han skapar ett

verktyg bestående av åtta olika idealtyper, vilket jag valde bort då de är väldigt specifika för hans

ändamål och anpassade efter i första hand svensk kontext och tar upp aspekter som förvisso är

intressanta, men ligger utanför fokus för den här uppsatsen. 

Karin Borevi, vars integrationsmodell jag valt att använda, har även forskat mer på området utöver

det jag väljer att använda här. Hennes forskning rör frågor som medborgarskap, mångkulturalism

och invandring i framförallt svensk och europeisk kontext. Hon har skrivit boken Välfärdsstaten i

det mångkulturella samhället17, vilket är den bok som jag fått hennes idealmodell för integration

från. Därutöver har hon bland annat skrivit boken Uppsala som invandrarstad18 tillsammans med

Ingvar Svanberg.

1.7 Disposition 

Efter att uppsatsen nu beskrivits i stora drag kommer jag att redogöra för teorierna för uppsatsen i

två olika kapitel. I kapitel 2 redogör jag för Karin Borevis idealmodell. Den används sedan för att

kategorisera och beskriva  de  olika typerna för  integration i  de olika länderna,  men i  kapitel  2

beskrivs enbart själva teorin. I kapitel 3 presenteras de politiska teoretikerna, vars teorier används

på ett annat sätt än Borevis. I olika avsnitt beskriver jag huvudpoängerna hos Benhabib, Taylor och

13 OECD, International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, 2015. 
14 Givens, Terri E., ”Immigrant integration in Europe – Empirical research”, Annual review of political science, Vol. 

10, s. 67-83, 2007.
15 Giddens, Anthony, Sociologi, s. 401 – 402.
16 Dahlström, Carl, Nästan välkomna – Invandrarpolitikens retorik och praktik, Göteborgs universitet, Göteborg, 2004.

s. 37 – 41.
17 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället.
18 Borevi, Karin och Svanberg, Ingvar, Uppsala som invandrarstad, Uppsala stads historiekommitté, Uppsala, 1993. 
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Sayad. En del andra teoretiker av intresse nämns för att  sätta in dessa tre politiska teoretiker i

relevant  kontext.  Kapitel  4  utgörs  av  beskrivningar  och  analys,  samt  kategorisering  av  de  tre

ländernas  integration.  Detta  görs  med  utgångspunkt  i  beskrivningarna  av  ländernas  integration

gjorda  av  Favell  respektive  Soininen.  Dessa  texter  utgör  sedan  grunden  för  diskussion  utifrån

Borevi  och  de olika  idealtyperna,  som presenterades  i  kapitel  2,  vilket  appliceras  på ländernas

integration och dessutom diskuteras i relation till varandra. Här lyfts inte landets hela integration

fram  utan  valda  delar  som  ger  en  god  helhetsbild  och  som  går  att  jämföra  mellan  länderna

prioriteras. I kapitel 5 granskar jag sedan kritiskt olika former av integration med utgångspunkt i de

politiska teorierna. Det handlar följaktligen om hur de politiska teoretikerna skulle kunna tänkas

kritisera och bedöma de olika typerna av integration som förekommer i idealmodellen och länderna.

Slutligen går analysen in i en normativ del i kapitel 6. Där gör jag en egen kritisk bedömning av de

politiska teorierna för att få fram vilka värden som bör prioriteras i integrationsarbetet för att sedan

lägga fram förslag för  hur  framtida integrationen bör  ske.  Bedömningen bygger  på de tidigare

kapitlen i uppsatsen och landar i en slutsats om vilken modell för integration som optimerar dessa

värden. 

9



2. Fyra idealtyper för integration

Karin Borevi har skapat en modell som utgår från två olika dimensioner och utifrån detta placerat in

fyra olika idealtyper för integration. Denna modell presenterades kort i inledningen, men kommer

här utvecklas ytterligare för att sedan i kapitel 4 användas för att kategorisera och diskutera de olika

ländernas integration.

Innan jag går in på Borevis fyra olika idealtyper för integration är det nödvändigt att kort ta upp

olika rättigheter. Den första distinktionen som är relevant för ämnet är vad man kallar för positiva

respektive negativa rättigheter.  Båda formerna av rättigheter strävar  efter  att  individen ska vara

”autonom”, men har olika perspektiv på vad detta innebär. Den negativa förståelsen som kopplas till

bland andra filosofen Robert Nozick innebär att man är autonom om man inte utsätts för tvång.19

Enligt den positiva förståelsen av ”autonom” kan inte individen vara fri utan att också ha tillgång

till  vissa  resurser.  Denna  synvinkel  har  bland  annat  sociologen  Thomas  H.  Marshall.20 Borevi

konstaterar vidare att det viktiga för den kommande integrationsmodellen inte är att diskutera vem

som har rätt gällande vad som krävs för individens autonomi, utan snarare att sociala nyttigheter

utifrån välfärdsstatens logik i praktiken är möjlig att betrakta i termer av rättigheter.21 I anslutning

till detta betonar även Borevi att de tre rättighetstyperna: medborgerliga -, politiska - och sociala

rättigheter är relaterade till  den sociala kontexten i ett visst samhälle.  Vad som ingår i de olika

grupperna av rättigheter beror på vilka förställningar som är dominerande kring vad människor i

allmänhet har rätt att erhålla skydd mot,  eller vilka grundläggande nyttigheter de har rätt  att få

tillgång till.22 Här syns också betoningen av de olika formerna av rättigheter, det vill säga negativa

och positiva, som här uttrycks i form av ”skydd mot” respektive ”tillgång till”, men framförallt är

detta intressant i sig i relation till integration och migration. Även om man i västvärlden kan tycka

att det är självklart vilka rättigheter som ingår i de tre olika grupperna av rättigheter (medborgerliga,

politiska och sociala), skiljer det sig mellan olika länder. Därutöver skiljer det sig även hur olika

rättigheter prioriteras i olika samhälleliga kontexter, även om man skulle klassificera rättigheterna

på samma sätt. Detta är något som man alltid behöver försöka hantera när det gäller rättigheter:

vilka rättigheter ska prioriteras när det är flera som ställs mot varandra. Det här handlar också om

vilka värden som prioriteras, vilket diskuteras ytterligare senare i uppsatsen.

19 Nozick, Robert, Anarchy, state and utopia, Basic Books, New York, 1974. Detta arbete hänvisas till i, Borevi, Karin,
Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, s. 14.

20 Marshall, Thomas H., Citizenship and class and other essays, Cambridge University Press, Cambridge, 1950. Detta 
arbete hänvisas till i, Borevi Karin, a.a. s. 12 – 15.

21 Borevi, Karin, a.a. s. 15.
22 Borevi, Karin, a.a. s. 15.
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Medborgarskap är inte bara en juridisk status utan hör även samman med exempelvis nationell

identitet  och kulturell  tillhörighet.  Man kan följaktligen vara medborgare i  juridisk mening och

inneha de formella rättigheterna som följer därav, utan att nödvändigtvis vara fullvärdig medborgare

i sociologisk bemärkelse.23

För att gå över på själva modellen för de fyra idealtyperna, utgår som sagt Borevi från två olika

dimensioner. Den första dimensionen handlar om föreställningar om vad som formar den nationella

identiteten, det vill säga vad man anser att den nationella identiteten i ett specifikt land utgörs av.

Denna  dimension  är  etnos  kontra  demos  och  kommer  utgöra  en  vertikal  axel  i

integrationsmodellen . Borevi beskriver det som två olika motpoler på en skala och att länder kan

placeras på olika delar av denna skala. Dessa två poler är att staten antingen kan utgå från ett etniskt

nationsbegrepp eller från ett civilt nationsbegrepp. Etnos och demos härstammar från grekiskan och

betyder  ”folk”,  innebörden skiljer  sig  däremot  mellan  dessa  två.  Etnos  innebär  å  ena  sidan en

gemenskap mellan medborgare som alla har samma etniska tillhörighet. Demos å andra sidan kan

översättas med ungefär ”medborgargemenskap” och kräver inte samma etniska tillhörighet. Med

andra ord är etnos = demos i en stat där den nationella identiteten förstås etniskt, medan etnos och

demos skiljs åt där medborgargemenskapen inte är baserad på civil förståelse.24

De  olika  föreställningarna  om  den  nationella  identiteten  kan  exempelvis  synas  i  ett  lands

medborgarskapslagstiftning.  I  första  hand  utgår  medborgarskapslagstiftningen  från  två  motsatta

principer. Den ena är härstamningsprincipen (jus sanguinis) som kortfattat är baserad på släktskap,

det vill säga att medborgarskapet är något som ärvs. Den andra principen är territorialprincipen (jus

soli)  som  är  baserad  på  om  man  föds  inom  territoriet  vilket  automatiskt  ger  personen

medborgarskap.  Utöver  dessa  två  principer  finns  en  möjlig  tilläggsprincip  som  kan  ge

medborgarskap baserat på hur länge en person vistats i landet (jus domicili).25 För den här uppsatsen

behövs ingen utförligare beskrivning av dessa olika principer, men de är ändå värda att nämna då de

som sagt kan användas för att ta reda på vilken utgångspunkt av den nationella identiteten man

utgått  från  när  man  skapat  lagarna.  Borevi  betonar  att  det  inte  behöver  handla  om

medborgarskapslagar utan att den första dimensionen kan användas för att analysera exempelvis en

viss åsikt.26 

23 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, s. 22 – 23.
24 Borevi, Karin, a.a. s. 25 – 26.
25 Borevi, Karin, a.a. s. 23-24.
26 Borevi, Karin, a.a. s. 33.
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Den andra  dimensionen handlar  om statens  förhållningssätt  till  etnisk  olikhet.  Motpolerna  som

Borevi här valt är ”främja” respektive ”inte främja”. Hon skriver att man även skulle kunna sträcka

skalan till ”aktivt eller passivt motverka” etnisk olikhet. Detta skulle innebära etnisk rensning och

folkmord och då hon utgår från grundläggande respekt för individens privata övertygelser gällande

kultur,  religion  och  etnicitet,  är  det  inte  nödvändigt  att  sträcka  skalan  så  långt.27 Motivet  till

modellens andra dimension handlar dels om att vi befinner oss i en värld där det i de flesta länderna

finns flera kulturer och dels att det inte räcker med att medborgare formellt har fulla medborgerliga

rättigheter  om de  inte  också  upplever  sig  och  upplevs  av  andra  som fullvärdiga  medlemmar  i

samhällsgemenskapen. Det som även är relevant för denna dimension är frågan om det räcker med

medborgerliga -, politiska - och sociala rättigheter som grund för skapande av samhörighet, även i

dagens mångkulturella samhällen, eller krävs en fjärde kategori för att kunna uppnå detta, nämligen

kulturella rättigheter?28

Den  vänstra  sidan  ”inte  främja”  i  den  andra  dimensionen  i  modellen,  behöver  inte  innebära

passivitet från statens sida men utgår från en negativ definition av individens autonomi, vilket jag

tog upp i början av detta kapitel. Utifrån denna syn har individen rätt att få statens skydd från olika

ingrepp från andra individer eller från staten. Detta kan även uttryckas som ”passiv tolerans”, vilket

dock inte innebär att staten är passiv gällande till  exempel etnisk diskriminering som dessutom

faller  under  skyddet  som staten är  skyldig att  stå  för enligt  denna synvinkel.  Ett  annat  uttryck

Borevi använder i anslutning till denna syn på etnisk olikhet från staten är ”passivt neutral”. Staten

försöker varken främja eller motverka olika kulturer.29 Motpolen i denna dimension är ”främja”. Det

innebär att staten går in för att aktivt främja medborgarnas möjlighet att både bevara och utveckla

sina etniska tillhörigheter. Denna synvinkel utgår från en positiv definition av individens autonomi

som innebär att staten utöver skyddet från ingrepp behöver ge medlemmar av minoritetsgrupper

tillgång till vissa resurser som ses som förutsättningar för att dess medlemmar i realiteten ska ha

möjlighet att leva i enlighet med sina privata identiteter eller övertygelser.30 Precis som att statens

icke främjande i den första motpolen varierar beroende på vilken syn man har på rättigheter och

skyldigheter i övrigt, kan staten även främja på olika sätt vilket rimligen också kan beskrivas med

utgångspunkt, eller definition utifrån de tre rättighetstyperna.31

De här  två  dimensionerna  kopplas  sedan  samman  och  rymmer  fyra  idealtyper  för  integration.

27 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, s. 28 – 29.
28 Borevi, Karin, a.a. s. 27 – 28.
29 Borevi, Karin, a.a. s. 28, inklusive not 58 s. 28.
30 Borevi, Karin, a.a. s. 28.
31 Borevi, Karin, a.a. s. 29 – 30.

12



Genom att  teoretisera  kring  båda  dimensionerna  samtidigt  möjliggörs  mer  djupgående  svar  på

frågor som annars knappt hade kunnat besvaras, exempelvis: I fall där assimilering används, vad

sker assimileringen till? Om en viss politik ger särskilda rättigheter till en viss grupp, behandlas den

gruppen i övrigt jämlikt eller inte med resten av befolkningen?32

Bild 1, Borevis integrationsmodell, med fyra idealtyper för integration33

Idealtyp 1 ”Assimilering till etnisk gemenskap”, innebär att resten av befolkningen ska anpassa sig

till  den etniska majoritetskulturen.  Alla som räknas in i  medborgargemenskapen ska också dela

samma etniska identitet. De som är ”etniskt annorlunda” tillåts delta endast om de överger det som

utmärker dem som annorlunda. Idealtyp 2 ”Politik för etnisk exkludering”, innebär att staten ger

aktivt stöd till etniska minoriteter, men med syfte att hålla dem utanför gemenskapen i resten av

samhället. Motivet till en sådan politik kan exempelvis vara att staten vill underlätta för gruppen att

återvända till  sitt  hemland. Exemplet som Borevi tar upp är gästarbetare under andra halvan av

1900-talet i Tyskland som inte förväntades stanna permanent och därför fanns varken krav eller

förväntningar på att de skulle integreras. Borevi påpekar även att liknande motiv kan användas för

att stödja asylsökande att hållas utanför övriga samhället exempelvis om staten inte vet om de ska

stanna permanent eller inte, vilket skulle göra integration kontraproduktivt om staten vill underlätta

hemkomsten till flyktingarnas hemland. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara i kombination

med en etnisk förståelse av den nationella identiteten, utan kan finnas som strategi ändå. Idealtyp 3

”Assimilering  till  civil  gemenskap”,  innebär  att  staten  är  passivt  neutral  i  förhållande  till

32 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, s. 30 – 31.
33 Borevi, Karin, a.a. s. 33.
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medborgarnas etniska tillhörighet. Såsom jag redan varit inne på innebär detta att etnisk olikhet

tolereras, men att staten i den här idealtypen fokuserar på att skydda individer och grupper från

ingrepp. Värt att betona återigen är att negativ särbehandling inte är tillåten. Den sista idealtypen,

idealtyp  4,  ”Mångkulturell  politik”,  innebär  att  staten  aktivt  främjar  medborgares  möjlighet  att

bevara och utveckla sin kultur. Enligt denna idealtyp behöver staten kompensera dem vars kulturella

och  etniska  tillhörighet  är  en  annan  än  vad  som uttrycks  via  demos-kulturen,  det  vill  säga  i

samhället generellt. Här fokuseras följaktligen på positiva rättigheter, i tillägg till de negativa.34

Något som också kommer att beröras är statens inställning till immigranter och huruvida rättigheter

eller skyldigheter kommer först. Detta är något som bland annat Marshall skrivit om och som även

Borevi tar upp. Antingen menar man att rättigheterna ska komma först för att människor senare ska

ha möjlighet att uppfylla sina skyldigheter, eller så menas att människor ska uppfylla vissa krav för

att  visa  att  de  gjort  sig  förtjänta  av  vissa  rättigheter.35 Olika  aspekter  rörande  rättigheter  och

skyldigheter skulle kunna diskuteras ytterligare, men i den här uppsatsen diskuterar jag det endast

kortfattat i förhållande till vissa specifika delar av det som tas upp senare.  

Slutligen tar Borevi upp en möjlighet som hamnar något vid sidan av idealmodellen med de fyra

idealtyperna. Staten kan vidta åtgärder för att försöka förändra föreställningen om den nationella

identiteten, det vill säga åtgärder riktade mot ”den rådande demos-kulturen” snarare än att rikta sig

mot vissa grupper.  Detta  kan göras  med motiveringen att  den rådande föreställningen fungerar

exkluderande mot vissa människor, vilket gör att staten ska försöka förändra den till att vara mindre

etnisk  i  sin  framtoning.36 Jag  tänker  mig  även  att  staten  kan  behöva  förändra  den  rådande

föreställningen i samhället även om den upplevs utgöras av en civil förståelse. Det är möjligt att

man avser  att  formuleringar  ska  vara  neutrala,  men  att  dessa  ändå  visar  sig  särbehandla  vissa

grupper. I anslutning till Borevis alternativa strategi från statens sida, tycker jag att det är intressant

att ta upp något som Anthony Giddens kallar för smältdegel, vilket innebär att olika kulturer blandas

och skapar flera olika nya uttryck som skapar en ständigt föränderlig social miljö.37 Man skulle

kunna tänka sig att staten jobbade för att få kulturella blandningar och kombinationer att bli en del

av den nationella identiteten, likväl som att det finns länder som har invandring som en tydlig del av

sin nationella identitet.  I  exempelvis USA pratar man om vilken ”generation av invandrare” en

person  tillhör.  Om  Giddens  smältdegel  kopplas  samman  med  Borevis  ”föreställning  om  den

34 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället s. 33 – 36.
35 Borevi, Karin, a.a. s. 10 – 13.
36 Borevi, Karin, a.a. s. 38 – 39.
37 Giddens, Anthony, Sociologi, s. 402.
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nationella identiteten” kan fokus bli hur man vill att samhället ska se ut. Istället för att anpassa det

efter en viss grupp, oavsett om man menar majoritetsbefolkningen eller en grupp som kommit in

utifrån, anpassas samhället efter den globala värld som existerar i dag, där människor rör sig över

gränserna på olika sätt och förflyttar sig i större utsträckning mellan olika samhällen. Med grund i

detta skapas en nation där människor uppmuntras att mötas över gränserna och skapa och utveckla

nya uttryck.
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3. Tre politiska teoretiker

I det här kapitlet presenterar jag tre politiska teoretiker som var och en presenterar teorier som utgör

former av liberalism, kommunitarism respektive postkolonialism. Jag kommer inte att redogöra för

hela deras teorier eller ta upp alla aspekter, utan har valt ut de delar som ger en bra helhetsbild av

respektive teori i relation till  integration. Dessa kommer jag senare att återkomma till när jag i

kapitel 5 diskuterar olika modeller för integration utifrån de politiska teoretikerna.

Seyla Benhabib

I boken The claims of culture – Equality and diversity in the global era diskuterar teoretikern Seyla

Benhabib den liberala demokratins förverkligande i den nya globala värld människor befinner sig i.

Utgångspunkten är den globala civilisationen som inte bara har fört människor närmare varandra

utan  även  ökat  tidigare  polariseringar.  Benhabib  skriver:  ”...global  integration  is  proceeding

alongside  sociocultural  disintegration,  the  resurgence  of  various  separatism,  and  international

terrorism”38. Hon beskriver det följaktligen som flera rörelser som inte nödvändigtvis går åt samma

håll, vilket på många sätt verkar stämma överens med hur världen ser ut i dag.

Den  multikulturella  och  multipolära  värld  vi  lever  i  innebär  nya  villkor,  vilka  har  lett  till

uppkomsten av nya former av så kallade ”identity politics”. Identitetspolitiken förstärker och ökar

den gamla spänningen mellan å ena sidan universella principer från upplysningstiden, franska och

amerikanska revolutionen och å andra sidan olikheter med grund i nationalitet, religion, kön eller

språk.39 Här läggs en tydlig tonvikt på de liberala principerna. Man tänker sig kanske att den globala

världen skulle  göra det  lättare  för människor  att  välja  livsstil,  kultur  och liv  då människor fått

tillgång till information och en ny slags närhet till andra delar av världen som endast ett fåtal hade

tidigare.  Dock har  många av  spänningarna som sagt  snarare  ökat,  kanske  för  att  det  finns  fler

grupper inom exempelvis samma land att konkurrera med. Benhabib beskriver kultur som något

som än mer blivit en identitetsmarkör, något som särskiljer människor från varandra. Hon påtalar

även att kultur förvisso alltid innehaft den funktionen men att skillnaden i dag är att grupperna

numera kräver resurser från staten och dess institutioner för att bevara och skydda sin kultur.40

Ett av de grundläggande problemen i dagens juridiska och politiska debatt är tre felaktiga premisser

som delas  av  både  progressiva  och  konservativa,  som trots  att  de  i  övrigt  motiverar  kulturers

38 Benhabib, Seyla, The claims of culture, preface viii.
39 Benhabib, Seyla, a.a. preface vii – viii. 
40 Benhabib, Seyla, a.a. s. 1.
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bevarande på olika grunder, har dessa principer gemensamt. De utgår från att:

1. Kulturer är kapabla att vara helheter

2. Kulturer  är  kongruenta  med  befolkningsgrupper  och  en  okontroversiell  beskrivning  av

kulturen hos en grupp är möjlig

3. Även om det  finns mer än en kultur i  samma grupp, eller  att  kulturer  och grupper inte

korrelerar är detta inte ett problem för policy eller politik

Detta kallar Benhabib för ”the reductionist sociology of culture”.41 Även om en kultur kan verka

vara en homogen helhet för en extern betraktare innebär detta inte att någon som befinner sig i

gruppen, det vill säga utövar kulturen, ser det som en helhet.42 Problemet är följaktligen felaktiga

antaganden om kulturens natur, vilket leder till felaktig behandling av kulturer.

De kulturella berättelserna inom en grupp ska inte ses som fakta och permanent innehåll utan som

något med en föränderlig och innovativ natur som följer sin egen logik. Förklaringar av kulturer ska

istället skapas genom att man ska försöka förstå de totala omständigheter där kultur är en aspekt. 43

Rättvisa mellan grupper ska försvaras med hänvisning till rättvisa och frihet, inte med stöd i något

slags bevarande av kulturer som, om Benhabibs antaganden om kulturers natur stämmer, kanske

inte ens efter stora är möjligt. Hon försvarar kulturers existensberättigande inte bara med hjälp av

typiska liberala världen som rättvisa och frihet, utan som jag tolkar henne, för att individer ska få en

i  alla  fall  teoretisk  möjlighet  att  välja  mellan  olika  kulturer.  Det  verkar  följaktligen  inte  vara

kulturerna i sig som är värda att bevara. De har inget egenvärde utan individerna som hela tiden

skapar  och återskapar  kulturerna  med hjälp  av  berättelser,  symboler  och ett  visst  innehåll  som

därmed gör kulturer värdefulla. Benhabib menar även att kulturer ska ses som något som inte bara

internt skapas och återskapas fortlöpande, utan som även externt förhandlar om imaginära gränser

mellan ”vi” och ”de andra”.44 

Jag har nu beskrivit i stora drag hur Benhabib ser på kulturer och olika grupper. För att senare

kunna diskutera olika integrationstyper i relation till Benhabib är det av intresse att närmare även

nämna hennes syn på individen och människan. Individen blir till och skapar en förståelse för sig

själv genom samtal. Vi föds in i ett visst sammanhang där vissa berättelser är rådande. Detta gäller

41 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 4.
42 Benhabib, Seyla, a.a. s. 5 – 7.
43 Benhabib, Seyla, a.a. s. 7.
44 Benhabib, Seyla, a.a. s. 8.
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såväl sådant som rör familjen, könstillhörighet och språk, som ”macro-berättelser” knutna till den

kollektiva identiteten. Benhabib uttrycker det på följande sätt: ”We become aware of who we are by

learning to become conversation partners in these narratives”.45 Benhabib har, vilket här visas, en

människosyn där jaget konstitueras genom dialog vilket hon även skriver om i ett av sina tidigare

verk:  Situating the self.46 Detta är inte ett typiskt liberalt ställningstagande och Benhabib placerar

sig i denna bok någonstans mellan liberalismen och kommunitarismen. Dock är det här ett inslag

som jag tilltalas av i Benhabibs teori. Det visar på en nyanserad bild av människan där vi trots att vi

är individer och att individen är i fokus, inte befinner oss i ett vakuum. Det är därför inte konstigt att

Charles Taylor tar upp något liknande, men med ett annat fokus och en annan vinkling, vilket jag tar

upp mer under hans avsnitt. 

Det är viktigt att poängtera att Benhabib inte är deterministisk i sin teori utan menar att människor

alltid har olika möjliga alternativ för hur deras egen livshistoria ska berättas. Dessa alternativ är

dock kulturellt och historiskt knutna och är något som vi inte själva kan välja utan ”slängs in i”.47

Detta  påstående  argumenterar  hon  för  med  hjälp  av  en  psykoanalytiker,  Donald  Spence.48

Benhabibs inställning till det multikulturella samhället och dess politik är knuten till tre teoretiska

utfästelser: ”the discourse theory of ethics”, ”the dialogic and narrative constitution of the self” och

”the  view of  discourses  as  deliberative  practices  that  center  not  only on  norms  of  action  and

interaction,  but  also  on  negotiating  situationally  shared  understandings  across  multicultural

divides”.49 I huvudsak innebär detta att normer av universell respekt, jämlikhet och ömsesidighet

ska vara vägledande principer för mänsklig interaktion. Dialoger om moral och politik börjar med

antaganden om respekt,  jämlikhet och ömsesidighet mellan deltagarna.  Konstituerandet av jaget

sker genom dialoger och berättelser. Den tredje innebär att diskursen ses som en deliberativ praktik,

inte bara när det gäller normer kring agerande och interagerande utan även förhandlingar kring

förståelse  för  situationen  och  praktiker  över  de  kulturella  gränserna.50 Enligt  detta  resonemang

behöver människor få tid och utrymme att mötas mellan olika kulturer för att förståelse ska kunna

skapas. En extern betraktare kan inte av sig själv förstå vad en viss kultur behöver, eftersom den

externe förmodligen bara ser vissa delar av kulturen och inte förstår den på alla de olika sätt som

45 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 15.
46 Benhabib, Seyla, Situating the self: Gender, community, and postmodernism in contemporary ethics, Polity, 

Cambridge, 1992.
47 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 15.
48 Spence, Donald, "Turning happenings into meanings: The central role of the self." s. 131 – 151 i Eisendrath, Polly, 

Y. och Hall, James, A. The book of the self: Person, pretext, and process, New York University Press, New York, 
1987, s. 134. Detta arbete hänvisas till i  Benhabib, Seyla a.a. s. 15 – 16.

49 Benhabib, Seyla, a.a. s. 16.
50 Benhabib, Seyla, a.a. s. 11 – 16.
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kulturen kan förstås på för de som befinner sig inom kulturen. 

Benhabib klargör även att de institutionella arrangemang som uppstår som svar på behovet om ett

utrymme för deliberation och demokrati, endast kan vara giltiga om alla som skulle bli påverkade

av  dess  konsekvenser  kan  vara  deltagande  i  den  praktiska  diskurs  där  normerna  tas  fram.51 I

anknytning till detta är det värt att nämna några sammanfattande delar av Benhabibs teori, som jag

till  viss  del  redan  varit  inne  på.  Den  deliberativa  demokratin  utgår  från  några  grundläggande

normativa principer för att kunna fungera, vilka även ska gälla för all mänsklig interaktion. För att

använda Benhabibs egna ord: ”Norms of universal respect and egalitarian reciprocity”.52 Grunden

för den deliberativa demokratin är följaktligen jämlikhet och ömsesidig respekt. Benhabib ansluter

sig även, vilket jag delvis redan berört, till diskursetiken som kopplas till kanske främst Habermas

vilket också är den teoretiker Benhabib väljer att ta upp. Diskursetiken är inte en normativ teori,

utan  en  kunskapsteori  och  en  teori  om  hur  moraliska  omdömen  kan  rättfärdigas.  Enligt

diskursetiken kan människan inte ensam komma fram till vilka normer som ska gälla utan detta

måste göras genom deltagande i en praktisk diskurs med andra. De normer som ska gälla är de som

alla deltagare kan godkänna.53 Diskursetiken fungerar på ett gynnsamt sätt tillsammans med den

deliberativa demokratin. För att alla ska kunna ha möjlighet att ta fram och godkänna normativa

principer som ska gälla, är det rimligt att tänka sig att en nödvändig förutsättning för detta är att

människor behandlar varandra utifrån principer om jämlikhet och ömsesidig respekt, vilket just är

grunden för  den deliberativa demokratin.  Det  kan tyckas  problematiskt  att  Benhabib förutsätter

moraliska principer i form av ”universal respect and egalitarian reciprocity” för en teori som ska

komma fram till moraliska principer. Dock uppfattar jag det som att hon menar att de normer hon

ställer upp är nödvändiga för att man ens ska kunna delta i en praktisk diskurs med andra och i

denna praktik komma fram till gemensamma regler.

Nu har Benhabibs liberala teori kring multikulturella samhällen och demokrati presenterats i stora

drag. Den kommer sedan att tillsammans med de andra politiska teorierna diskuteras i kapitel 5 och

då i direkt relation till de olika länderna och de olika idealtyperna för integration.

Charles Taylor

Charles Taylors teori kan ses som en form av kommunitarism. I sin bok Modern social imaginaries

diskuterar han sin idé om ”the social  imaginary”,  vilket betyder ungefär sociala föreställningar.

51 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 11 – 12.
52 Benhabib, Seyla, a.a. s. 11.
53 Benhabib, Seyla, a.a. s. 11 – 12.
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Taylor menar kortfattat att denna idé innebär en bred förståelse för hur en viss grupp människor ser

på  sitt  kollektiva,  sociala  liv.54 Detta  är  av  stort  intresse  i  dagens  multikulturella  värld,  då

människors egna syn på sitt liv är vitalt för hur samhället de facto ser ut eller kan se ut. Om ett visst

ideal går helt emot människors möjliga förståelse av sig själv och andra, är det väldigt svårt att

verkställa i praktiken. Dock är det värt att komma ihåg att även om ett ideal inte är synligt i världen,

innebär det inte att det är ett felaktigt ideal.

Till att börja med utgör Taylors teori en kritik mot liberalismen. Dock är den framförallt kritisk mot

den renodlade liberalismen och träffar därmed inte nödvändigtvis Benhabibs teori som även har

andra inslag utöver de liberala. Taylor menar inte att individen inte är relevant, men han menar att

gruppen inte kan bortses ifrån. Taylor sammanfattar den moderna idén om moral i fyra punkter,

vilka han menar återkommer i diskussioner om moral om än i olika former.55 

1. Förhållandet om ömsesidig vinst/nytta gäller mellan individer, vilket följer med en teori om

rättigheter

2. Vinsten inkluderar liv och möjlighet till att uppfylla behoven av ett vanligt liv. Målet är att

säkra villkoren för att leva som fria agenter. Ingen hierarki eller liknande ordning är i sig

själv god.

3. Förhållandet mellan individer syftar till att säkra individens frihet. 

4. Dessa rättigheter, denna frihet och denna ömsesidiga vinst ska tillförsäkras alla deltagare

jämlikt.  Exakt  vad  som  menas  med  jämlikt  varierar,  men  har  också  att  göra  med

avståndstagandet från hierarkiska ordningar. 56

Taylor menar att den här bilden av moral och människors förhållande till varandra som fria separata

individer är en bristfällig konstruktion. Han tar bland annat fasta på Aristoteles som menar att man

inte kan vara ett  fullständigt mänskligt subjekt utanför samhället.57 Taylor menar vidare att  den

ökade betoningen på individen har skett på bekostnad av samhället, i betydelsen samvaron med

andra. Den moderna bilden av individen har inte bara inneburit en förändring för just individens

position utan oundvikligen skapat en ny förståelse av den sociala samvaron – ett samhälle med

fokus på ömsesidig och lika vinst.58 

54 Taylor, Charles, Modern social imaginaries, s. 23 – 24.
55 Taylor, Charles, a.a. s. 19 – 22.
56 Taylor, Charles, a.a. s. 19 – 22
57 Taylor, Charles, a.a. s. 19.
58 Taylor, Charles, a.a. s. 17 – 18.
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Ett ställningstagande som Taylor gör som jag tycker är särskilt intressant att nämna, är att han tar

upp ett starkt argument för varför man fokuserar på individen och sedan lyckas ifrågasätta det på ett

väldigt övertygande sätt. Han tar tidigt upp att den moderna principen att utgå från individen, verkar

närmast bevisa sig i sig självt, som han själv uttrycker det: ”–  Are we not by nature and essence

individuals?”59. Detta tycks kanske för den moderna människan som ett rätt självklart argument för

att  man bör utgå från individer,  då det är  den grundläggande beståndsdelen för samhället.  I  ett

senare skede i anslutning till hur människor agerar i samhället, tar dock Taylor upp att människor de

facto befinner sig i och hanterar sociala föreställningar, innan de ens börjar teoretisera om sig själva.

Han menar att det finns en viss repertoar av handlingar som man kan välja mellan att utföra, givet

den sociala gruppen.60 Taylors argument blir övertygande eftersom det utgör ett motargument mot

något som många uppfattar som ett starkt argument för liberalismen och han lyckas åtminstone

ifrågasätta det på ett övertygande sätt. Däremot använder han även argument som: ”Humans have

lived for most of their history in modes of complementarity, mixed with a greater or lesser degree of

hierarchy.”61 Det faktum att något borde vara på ett visst sätt för att det alltid varit så är inte ett

starkt argument.

Taylor diskuterar även mer djupgående vad han menar med ”social imaginary” och hur det skiljer

sig från ”social theory”. Detta är intressant inte bara för Taylors kommunitarism utan även i relation

till  Benhabib.  Taylor  föredrar  att  prata  om ”sociala  föreställningar”  för  att  han  vill  betona  hur

vanliga människor föreställer sig sin sociala omgivning, vilket sällan uttrycks i teoretiska termer

utan snarare med hjälp av bilder, symboler och berättelser i olika former. Han menar vidare att

teorier  ofta  hålls  av en  liten  minoritet,  medan sociala  föreställningar  är  gemensamma för  stora

grupper av människor. Den tredje anledningen är att det är dessa sociala föreställningar som utgör

den gemensamma grund som möjliggör skapandet av normer, ageranden och policy som anses vara

legitima i ett samhälle.62 Här är det intressant att göra en jämförelse mellan Benhabib och Taylor.

Det är tydligt att de pratar om samma sak, men fokuserar på olika aspekter och bortser från andra.

Medan Benhabib pratar om hur människan skapas och blir en egen individ i relation till andra och i

dialog  med  andra,  pratar  Taylor  om individens  föreställningar  av  sin  omgivning som också  är

gemensamma med andras  föreställningar.  Benhabib är  tydlig  med att  alternativen individen har

beror på var denne ”kastas in i”, men lägger ändå tonvikt på att individen har val. Taylor å andra

sidan fokuserar på vad individen har gemensamt med sin omgivning. En annan beröringspunkt dem

59 Taylor, Charles, Modern social imaginaries, s. 18.
60 Taylor, Charles, a.a. s. 25 – 26.
61 Taylor, Charles, a.a. s. 18 – 19.
62 Taylor, Charles, a.a. s. 23.
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emellan som är intressant att uppmärksamma är att Taylor utvecklar sin syn på människan i boken

Sources  of  the self63 och Benhabib utvecklar  sin  människosyn i  sin  bok  Situating  of  the  self64,

likheten är för stor för att inte nämnas.

Taylor beskriver att den sociala föreställningen består av en känsla av vad vi normalt kan förvänta

oss av andra, den typ av allmän förståelse som möjliggör för oss att bära på de kollektiva praktiker

som skapar vårt sociala liv.65 Det här är något som på ett väldigt konkret sätt kommer att kunna

diskuteras i anslutning till att befinna sig i en ny stat, i ett nytt samhälle. Det blir dessutom särskilt

intressant tillsammans med Taylors beskrivning av att människan anpassar sig till sin omgivning,

det vill säga gruppens sociala föreställningar redan innan människan skapar en förståelse av sig

själv.  Vad händer  med  individen  när  de  sociala  föreställningar  denne  har,  inte  längre  stämmer

överens med de sociala föreställningar andra i det samhället har, till exempel för att individen har

flyttat till en helt annan del av världen. Om människan redan är medveten om sin egen person och

inte som ett litet barn ”bara” formas utifrån de signaler som uppfattas om omgivningens sociala

föreställningar, hur ser förhållandet mellan individ och samhälle ut då?

I Multiculturalism tar Taylor upp några aspekter som jag också vill beröra. I dag inkommer, som jag

redan varit inne på under avsnittet om Benhabib, ökade krav från olika grupper. Dessa krav på

recognition eller på svenska ”erkännande”, från olika grupper i dagens multikulturella värld visar

enligt Taylor på länken mellan erkännande från omgivningen och identitet, där identiteten ungefär

innebär en personens förståelse för vem den är och vad som karakteriserar personen som människa.

Tesen som framläggs är att vår identitet delvis skapas genom erkännande eller ”felerkännande” från

andra. Avsaknaden av erkännande eller felaktigt erkännande kan skada en grupp eller person genom

att begränsa eller skada deras sätt att vara. Taylor tar sedan upp grupper som exempelvis människor

från forna kolonier som drabbats negativt av dessa felaktiga speglingar från människor i Europa och

hur det skadat människorna från de forna kolonierna.66 Därefter gör han ett tydligt ställningstagande

som  går  att  applicera  direkt  i  anslutning  till  immigration  och  integration.  Han  skriver:

”...misrecognition shows not just a lack of due respect. It can inflict a grievous wound, saddling its

victims with a crippling self-hatred. Due recognition is not just a courtesy we owe people. It is a

vital  human  need.”67 Erkännande  av  grupper  och  människor  handlar  inte  bara  om någon slags

artighet, utan ett grundläggande mänskligt behov, menar Taylor. 

63 Taylor, Charles, Sources of the self – The making of the modern identity, Harvard University Press, Harvard 1992.
64 Benhabib, Seyla, Situating of the self.
65 Taylor, Charles, Modern social imaginaries, s. 24.
66 Taylor Charles, Multiculturalism, s. 25 – 26.
67 Taylor, Charles, a.a. s. 26.
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För att förstå kopplingen mellan identiteten och erkännandet, samt vad detta erkännande verkligen

innebär går Taylor in på ett villkor avgörande för människor som han menar att man bortser från i

den moderna föreställningen om individen. Han skriver:  ”This crucial feature of human life is its

fundamentally  dialogical  character.  We  become  full  human  agents,  capable  of  understanding

ourselves, and hence of defining our identity, through our acquisition of rich human languages of

expression.” I detta ”språk” inkluderar han även mer symboliskt språk som exempelvis gester och

konst.68 Han menar vidare att språket inte behövs för att individen ska kunna definiera sig själv utan

för att kunna interagera med andra, det som George Herbert Mead kallade ”signifikanta andra”.69

Erkännandet av gruppen och människan sett som ett mänskligt behov, i kombination med skapandet

av en persons identitet blir  tydligt i Taylors idé om människans potential,  vilket ställer krav på

samhällets  utformning.  Detta blir  extra  tydligt i  följande citat: ”...the potential  for forming and

defining  one's  own identity,  as  an  individual,  and  also  as  a  culture.  This  potentiality  must  be

respected  equally  in  everyone.” Det  här  blir  också  ett  tydligt  krav  som  allrahelst  i  dagens

mångkulturella samhälle börjar ställas av kulturer, fortsätter han.70

I  den  moderna  föreställningen  om  individen  inbillar  man  sig  att  man  innehar  en  neutral

utgångspunkt där man är ”blind för olikheter” varifrån principer för politik om lika värde byggs, när

det  i  själva  verket  innefattar  en  viss  ståndpunkt.71 Detta  är  något  som till  viss  del  tas  upp av

Abdelmalek Sayad och hans variant av postkolonial teori, vilket behandlas i avsnittet om hans teori.

Skillnaden är att Taylor argumenterar för gruppen som utgångspunkt i tillägg till individen, medan

Sayad på ett bredare plan kritiserar västvärldens syn på sina egna idéer och teorier som objektiva,

neutrala och allmängiltiga. Det faktum att dessa teorier har vissa gemensamma beröringspunkter är

inte märkligt då Taylor, likväl som Sayad kritiserar idéer som är rådande i många västerländska

samhällen. Teorierna har dock olika ingångsvinklar och olika fokus.

Utmaningen i  dagens  globala  värld  är  för  staten  enligt  Taylor  att  hantera  minoritetsgruppernas

känsla  av  marginalisering  utan  att  kompromissa  för  mycket  med  våra  grundläggande  politiska

principer.72 Han förtydligar även att det vidare kravet handlar om att alla erkänner det lika värdet av

olika kulturer, att vi inte endast låter dem överleva, utan uppmärksammar deras värde. 73

68 Taylor, Charles, Multiculturalism, s. 32.
69 Mead, Geore, H., Mind, self, and society, University of Chicago Press, Chicago, 1934. Detta arbete hänvisas till i 

Taylor, Charles, a.a. s. 32.
70 Taylor, Charles, a.a. s. 42
71 Taylor, Charles, a.a. s. 43.
72 Taylor, Charles, a.a. s. 63.
73 Taylor, Charles, a.a. s. 64.
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Abdelmalek Sayad

Det postkoloniala perspektivet syftar till att få fram olika icke-västerländska perspektiv och de kan

naturligtvis  se väldigt  olika ut.  Ofta  pratar  man om de ”subalterna” vilket  är  människor  som i

vanliga fall inte kommer till tals i olika teorier eller beskrivningar. Dessa människor beskrivs av

andra men kan eller får inte göra sina egna röster hörda. Detta är något som bland andra Gayatri

Chakravorty Spivak tar upp.74 När man själv befinner sig i en västerländsk kontext kan det vara

svårt att sätta sig in i den subalternes perspektiv. Bortsett från att människan alltid har sin egen

förförståelse  med sig,  i  väst  dessutom blir  inpräntad  med idén om att  vi  skulle  sitta  på någon

universell och neutral sanning, trots att vi precis som alla andra är färgade av den situation och det

samhälle  vi  befinner  oss  i.  Detta  är  något  som Walter  Mignolo  pratar  om i  sin  text Epistemic

Disobedience, Independent Thought and De-colonial Freedom, Theory, Culture, Society75. Mignolo

menar att västvärlden innehar ett epistemologiskt privilegium. Mignolo menar att väst lider av ”the

hubris of the zero point”, vilket innebär att väst i och med att man klassificerade sig själv som ”den

första världen” med rätt  att  beskriva övriga delen av världen, gav man sig även rätten att  vara

utgångspunkten för övriga världen vilket har lett till en slags hybris där väst inbillar sig själva att

väst  spelar  efter  andra  regler  än  övriga.76 Mignolos  huvudpoäng  är  att  det  är  nödvändigt  att

dekolonialisera sitt tänkande för att ens kunna föreställa sig och i förlängningen skapa demokratiskt,

rättvisa och icke-koloniala samhällen.77 

Jag har valt Abdelmalek Sayad som den tredje politiske teoretikern och hans bok The suffering of

the immigrant. Författaren själv var född och uppvuxen i Algeriet och flyttade senare i livet till

Frankrike. Boken var länge planerad för att samla ihop hans studier av emigration och immigration

generellt, men framförallt den algeriska immigrationen till Frankrike.78 Fördelen med den här boken

är att författaren är sociolog och därför kan teoretisera kring ämnet, men samtidigt själv har upplevt

migration från ett land som varit en koloni, till ett västerländskt land. Många postkoloniala tänkare

är  väldigt  teoretiska  och  rör  sig  på  en  hög  abstraktionsnivå.  Denna  bok  har  förvisso  många

teoretiska inslag men grundar sig ändå på verkliga och ibland även självupplevda situationer och

händelser. Sayad kan inte ses som subaltern i dess rätta bemärkelse, då han de facto har en röst och

kanaler att göra den hörd, men hans text befinner sig ändå närmare det verkliga perspektivet och

74 Spivak, Gayatri Chakravorty: "Can the subaltern speak?" ur Marxism and the intepretation of culture, Nelson, Cary 
och Grossberg, Lawrence, Univeristy of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1998.

75 Mignolo, Walter,”Epistemic disobedience, Independent thought and de-colonial freedom”, Theory, culture & 
society, Vol. 26 (7-8), s. 159-181, SAGE journals, 2009.

76 Mignolo, Walter, a.a. s. 167.
77 Mignolo, Walter, a.a. abstrakt.
78 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, Aknowledgement – preface.
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inte endast det teoretiskt-akademiska. Även om det är svårt  att  helt sätta sig in i någon annans

upplevelser,  möjliggör  detta  en  väg  att  sätta  sig  in  i  upplevelser  med  annat  ursprung  än  ett

västerländskt.  Precis  som när  det  gäller  liberalism  och  kommunitarism finns  det  många  olika

postkoloniala teorier som kan se väldigt olika ut, men det viktiga är här att få med perspektiv som

inte har sitt ursprung i en västerländsk kontext vilket är gemensamt för de postkoloniala teorierna. 

I  boken presenteras fortlöpande texter  och beskrivningar  av immigranters  liv,  vilket  följs  åt  av

analyser och diskussioner i anknytning till dessa. Sayad skriver bland annat om segregering och

”själv-segregering” och tar upp att immigranten blir inpräntad från andra, äldre, som befinner sig i

samma situation som denne att det är säkrast att hålla sig till sina egna för att slippa rasismen. Bland

sina egna finns varken rasism eller rasister. Om du tror att du kan vara som ”de andra”, det vill säga

de som inte invandrat kommer du vara den som blir mest besviken. De som ändå väljer att försöka

att på något sätt anpassa sig till det nya samhället beskrivs av Sayad som att de blir marginaliserade

i alla de grupper de befinner sig i.79 När de befinner sig bland infödda, i det här fallet fransmän,

märks det att de inte tillhör den gruppen; när de reser hem och besöker sina familjer och hemländer

blir de ”holiday-maker”, en främling och utlänning i sitt land; när de är bland andra i liknande

situation i det nya landet sticker den här immigranten ut eftersom denne valt att försöka anpassa sig

till det nya landet.80 

Sayad tar  upp att  människor  har  vissa  föreställningar  om olika  typer  av   invandring  som inte

stämmer, men eftersom människor tror på dem blir de upprörda när föreställningarna inte infinner

sig.81 Detta kopplar jag till att människor dels inte vill få sina fördomar motsagda men också att man

vill kunna kalkylera hur människor ska bete sig och att det blir besvärligt när det visar sig vara

falskt.  Det  som blir  problematiskt  är  dels  om integrationen  i  ett  land  anpassas  efter  felaktiga

uppfattningar om invandrare och dels hur människor som invandrat bemöts i samhället direkt är

baserat  på  falska  föreställningar.  Även  om denna  uppsats  främst  diskuterar  integration  utifrån

statens inställning, är detta något som är intressant att ta upp.

Sayad skriver att de första som immigrerade från ett så kallat underutvecklat land fick kämpa hårt

mot den ”individualism” och det tankesätt som följer med, då de djupt inom sig var ”kommunitära”

män. De var starkt färgade av det ”kommunitära habitus” som de kom ifrån där man som person

ideellt  existerade endast som en medlem av en grupp. Sayad tar här upp begreppet ”etos” som

79 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, s. 48 – 50.
80 Sayad, Abdelmalek, a.a. s. 48 – 49.
81 Sayad, Abdelmalek, a.a. s. 66 – 67.
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innebär ett sätt att leva på, vara, tänka och agera som bildas i ett visst samhälle. Han menar vidare

att det etos dessa människor kom från likställdes med gruppens identitet som i förlängningen var

densamma som nationen. Personens enda sätt att existera som människa var som en del av detta

samhälle, vilket dessutom sågs som ett bra sätt att vara människa på.82 Därmed är det inte konstigt

att det blir svårt att övergå till ett individbetonat samhälle då det följaktligen i grunden för dessa

personer innebar ett  nytt  sätt  att  vara människa på.  Den här typen av kommunitärt  samhälle är

ganska extremt och ska inte blandas ihop med Taylors kommunitarism, då det finns många olika

tolkningar av just kommunitarism. I den typ av kommunitarism som Sayad här beskriver att dessa

människor kommer ifrån, har individen inget utrymme som individ alls, vilket inte nödvändigtvis är

fallet inom all kommunitarism. Jag uppfattar dock inte att Sayad föredrar varken någon form av

kommunitarism eller  liberalism.  Snarare försöker  han deskriptivt  redogöra för  vilken verklighet

många av dessa personer kommer ifrån och hur de därför upplever sig själva, vilket är det som är

intressant i detta fall.  Sayad beskriver som sagt att de djupt inom sig var ”kommunitära män”83

vilket  gör  att  det  blir  en  större  kulturkrock  än  för  någon  som flyttar  från  ett  individualistiskt

samhälle till ett annat. I och med att många av världens samhällen både nu och på 90-talet är långt

mer kommunitära än västvärlden är detta fortfarande ytterst relevant, även om man inte längre kan

tala om de första invandrarna.

Sayad tar även upp betydelsen av den delning som uppstår för de som migrerat och deras barn. De

är både emigranter och immigranter, delade mellan två länder, två samhällen och två nationer.84

Oavsett om det för med sig juridiska konsekvenser eller inte som exempelvis dubbla nationaliteter,

har det ett symboliskt värde. Detta gäller enligt Sayad både för immigrantlandet i sin relation med

den immigrerade befolkningen och för immigranterna själva.85

Slutligen finns en tydlig aspekt som på ett väldigt konkret sätt är relaterad specifikt till integration

som Sayad tar upp. Han menar att när det uppstår kontakt mellan olika kulturer är det innehavarna

av den dominerade kulturen som måste göra ett större och mer omedelbart försök att återskapa sin

kultur till en bättre och mer sann nivå. Den dominanta kulturen behöver inte återskapa eller ens

försöka att bättre förstå sin egen kultur, då den redan befinner sig i det samhället där den är sedd

som den enda,  den universella, den sanna kulturen.86 Detta blir särskilt intressant när det gäller

människor  som  flyttar  från  forna  kolonier  till  västvärlden,  oavsett  om  det  är  till  ett  tidigare

82 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, s. 68.
83 Sayad, Abdelmalek, a.a. s. 68.
84 Sayad, Abdelmalek, a.a. s. 83.
85 Sayad, Abdelmalek, a.a. s. 87.
86 Sayad, Abdelmalek, a.a. s. 90.
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koloniserande  land  eller  inte,  då  västvärlden  har  en  väldigt  stark  tro  på  sin  objektivitet  och

neutralitet, vilket är det som bland annat Mignolo som tidigare nämnts benämner som ”the hubris of

the zero point”.87

Jag vill även ytterligare kort nämna en postkolonial teoretiker vid namn Talal Asad. Han menar att

de  europeiska  länderna  måste  utformas  på  ett  sådant  sätt  att  många  typer  av  livsstilar  och

levnadssätt tillåts och inte bara flera olika identiteter. Annars kommer majoritetsbefolkningen alltid

oroa sig för minoriteter innanför Europas gränser och ”barbarerna” utanför, vilka i dagens debatter

ofta utgörs av muslimer.88 Asad gör här ett tydligt ställningstagande, som dels innebär att Europa

måste förändra vissa strukturer och dels att utrymme på riktigt måste finnas för olika människor att

leva som en inkluderad del i Europas länder. Detta leder på ett bra sätt in på det som sammanfattar

det postkoloniala perspektivet på integration och därför även får avsluta kapitlet om Sayad. Det

postkoloniala perspektivet handlar mycket om att ta hänsyn till hur ”den nye” ser på världen och sin

situation,  inte för att  den personen fritt  ska få forma samhället  efter  sin synvinkel,  utan för att

förståelse ska skapas genom dialog, vilket möjliggör ett bättre och rättvisare samhälle för alla. Trots

allt lever alla i en global värld där olika grupper de facto befinner sig närmare varandra, oavsett vad

de känner för det. 

87 Mignolo, Walter, "Epistemic disobedience", s. 167.
88 Asad, Talal, Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity, Stanford California, Stanford University 

Press, 2003. s. 180-181.
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4. Analys av de tre länderna och deras integrationspolitik

Till att börja med vill jag åter poängtera att jag inte avser att göra en fullständig analys av dessa tre

länders integration, inte ens under 90-talet utan att de främst används för att illustrera olika former

av integration som har förekommit i verkligheten. Vissa relevanta aspekter ur de valda texterna

kommer därför tas upp även med hänsyn till vad som uppkommer i beskrivningarna av de två andra

länderna, och diskuteras med anknytning till Borevis modell av fyra idealtyper för integration. Det

är också värt att uppmärksamma att integrationen naturligtvis kan tolkas och beskrivas på olika sätt

och att det material jag valt är två olika texter där respektive författare naturligtvis gjort ett visst

urval och med grund i detta gjort sina bedömningar. Jag har för uppsatsen valt så relevanta och

breda texter som möjligt med utgångspunkt i det jag valt att analysera. Jag kommer successivt ta

upp ett land i taget och då lyfta upp intressanta delar i relation till idealtyperna för integration för att

på så sätt kunna beskriva och kategorisera olika förekomster i ländernas integration under 90-talet

och lite ur perioder innan.

Sverige – Välfärd, rättigheter och det korporativistiska systemet

Statsvetaren Maritta Soininen har i texten ”The 'Swedish model' as an institutional framework for

immigrant membership rights”, beskrivit hur framförallt den svenska staten har sett på och hanterat

etniska minoriteter och immigranter under i huvudsak 90-talet, men tar även upp en del tidigare

riktlinjer  från  ungefär  1970  och  framåt.  Särskilt  fokus  läggs  på  medborgarskap,  men  även

rättigheter och inflytande generellt, vilket gör texten intressant i förhållande till Borevis modell.

Soininen  inleder  med  att  Sverige  på  flera  sätt  utmärkt  sig  genom att  rättigheter  som vanligen

tillfaller innehavare av medborgarskap även gällt för alla samhällets invånare inklusive flyktingar i

Sverige.89 Den svenska lagstiftningen är i internationell jämförelse generös, vilket anses ge uttryck

för en vilja att integrera utan att kräva kulturell assimilering.90 Skillnaden mellan, för att använda

Soininens uttryck ”native Swedes and immigrants, naturalized Swedes, and denizens” är minimal i

de  flesta  avseenden  gällande  formella  rättigheter.  Exempelvis  får  även  tillfälligt  bosatta,  utan

svenskt medborgarskap både tillgång till välfärdstjänster och lokala politiska rättigheter.91 

Soininen beskriver den svenska modellen utifrån två huvudsakliga delar ”corporatist policy-making

style" och  "a  social-democratic  universal  welfare  model".92 Denna korporativistiska modell  och

89 Soininen, Maritta,  "The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membersip rights”, s. 685.
90 Soininen, Maritta, a.a. s. 693.
91 Soininen, Maritta, a.a. s. 687.
92 Soininen, Maritta, a.a. s. 686.
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social-demokratiska universella välfärdsmodell konstituerar både ett institutionellt ramverk vilket

staten  förstår  rättigheter  och  skyldigheter  utifrån  gällande  sina  invånare,  men  utgör  också  den

kontext  där  faktiska  intressen  ska  mobiliseras.93 Det  är  följaktligen  inom  redan  existerande

möjligheter för inflytande som immigranter ska passas in. Redan här tycker jag att det är intressant

att blanda en idealmodell. I och med de olika rättigheter som tillfaller boende i Sverige, oavsett

ursprung,  etnicitet  och  medborgarskap  är  det  rimligt  att  anta  att  Sverige  eftersträvar  en  civil

förståelse av den nationella identiteten. Frågan är hur den svenska modellen ska förstås utifrån de

aspekter som hittills presenterats i relation till idealtyperna. De rättigheter som tillfaller immigranter

i Sverige, oavsett deras status, tyder på ”Mångkulturell politik”, idealtyp 4, då positiva rättigheter

även inkluderats  bland de rättigheter som immigranterna får del av. Då detta även kan röra sig om

ekonomiska  bidrag  till  grupper,  kan  det  ses  som  stöd  direkt  för  kulturer  som  inte  tillhör

majoritetskulturen. Dock är frågan hur man ska analysera uppmaningen till immigranter att bilda

organisationer för att  få inflytande och bli  en del av det korporativistiska systemet.  Något som

Soininen tar upp något senare i sin text är nämligen att det korporativistiska systemet i Sverige

framförallt är en modell för samverkan mellan staten och arbetsmarknadskrafter, det vill säga en

modell  för  att  reglera  konflikter  mellan  kapital  och  arbete.94 Frågan  är  då  vilken  roll

immigrantbaserade organisationer kan ha i en sådan modell. Hon tar vidare upp att det endast är de

stora arbetsmarknadsorganisationerna och folkrörelsebaserade organisationerna som dittills utövat

något reellt inflytande inom systemet.95 Utifrån detta anser jag att det åtminstone går att tala om

någon form av assimilering, eller åtminstone en rörelse mot idealtyp 3, då staten försöker foga in

tilltänkta immigrantorganisationer i ett system som finns i det svenska samhället.  Detta trots att

dessa immigrantorganisationer inte finns i den form som kan utöva reellt inflytande i den svenska

modellen så som den är utformad. Soininen tar sedan upp Kymlicka i anslutning till  detta som

menar att det demokratiska värdet för dessa kulturella minoritetsgrupper i slutändan handlar om

huruvida  de  kan  få  staten  och  samhället  att  ta  hänsyn  till  deras  intressen  i  den  politiska

beslutsprocessen96, vilket verkar svåruppnått inom systemet presenterat ovan. Dock rör det sig om

en positiv rättighet i form av att organisationerna exempelvis får ekonomiskt stöd för att kunna

engagera sig. Detta gör Sverige något svårplacerat utifrån denna aspekt då man samtidigt måste

försöka se till resultatet av uppmaningen och vad det strävar mot i ett bredare perspektiv, inte bara

den formella rättigheten som ges. Vad spelar den positiva rättigheten för roll om målet med den inte

kan uppnås inom rådande system?

93 Soininen, Maritta, "The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membersip rights”, s. 686.
94 Soininen, Maritta, a.a. s. 698 – 699.
95 Soininen, Maritta, a.a. s. 698 – 699.
96 Kymlicka, Will,  The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, Oxford, 1995, Introduction'. Detta arbete

hänvisas till i Soininen, Maritta, a.a. s. 697.
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Under 90-talet  sågs ”integration” som en lösning på marginaliseringen av immigranter och den

ökade internationaliseringen av det svenska samhället enligt Soininen.97 ”Integration” i det här fallet

innebär en ökad betoning på att dessa immigranter inte bara ska kunna flytta hit och bosätta sig här,

utan  att  de  även  ska  ”integreras”  in  i  det  svenska  samhället.  Exempel  på  den  ökade

internationaliseringen är inträdet i EU, samt globaliseringen som förstås ökat ytterligare sedan dess.

Denna internationalisering innebär inte bara anpassning till regionala regelverk och praxis utan för

även med sig sådant som större flyktingströmmar. Ett exempel som Soininen tar upp gällande hur

denna  förändring  syntes  i  praktiken  var  att  en  granskning  genomfördes  av  den  tidigare

immigrantpolicyn,  vilken  därefter  gjordes  om  till  en  integrationspolicy.  Även

immigrationsministern blev en integrationsminister. I och med denna övergång lades även större

betoning på individuella rättigheter och individuell jämlikhet. Enligt regeringen handlade det om en

fortsättning på de mål som satts upp 1975, men med en annan formulering. Målet var nu att göra de

inflyttade "'self-sufficient' or 'self-supporting'" och uppmuntra deltagande i det sociala livet oavsett

etnisk -, kulturell - eller social bakgrund. Därtill skulle även immigranterna ges de svenska verktyg

som kan behövas för att kunna klara sig själv i det svenska samhället.98 Enligt samma dokument

uttrycks  också  att  Sverige  de  facto  är  ett  multikulturellt  samhälle  karakteriserat  av  etnisk  och

kulturell olikhet. Det säger dock inget enligt dåvarande regering om hur staten ska förhålla sig till

detta, det vill säga att samhället är multikulturellt. Den ökade mångfalden som uppstår under 90-

talet ses som en anledning att bevara vad regeringen benämner som "the Swedish cultural heritage"

samt att tydligare arbeta med det som finns att hitta bland de grundläggande principerna för svensk

lag och demokrati. Det här kan enligt Soininen förstås som ett svar på, samt en anpassning till det

faktum  att  samhällets  internationalisering  fört  med  sig  ej  tidigare  skådad  etnisk  och  kulturell

mångfald.99

Jag  anser  att  Soininens  argumentation  är  välgrundad  i  och  med  att  samhället  blev  mer

internationaliserat  på  flera  sätt,  samt  att  ändrad  inställning  till  immigration  syns  i  flera  olika

dokument och beslut. Det jag dock funderar över är hur man ska tolka det ökade skyddet av "det

svenska arvet" och betoningen av svensk lag och demokrati. Är man rädd för att förlora det "typiskt

svenska" och drar man i och med det åt en etnisk förståelse av den nationella identiteten i den

vertikala dimensionen i modellen? Vill man bevara det svenska för att särskilja sig från omvärlden

när gränserna alltmer blandas upp – och vad är i så fall syftet med det? Dessutom är det intressant

97 Soininen, Maritta, "The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membersip rights”, s. 691 – 
692.

98 Soininen, Maritta, a.a. s. 692.
99  Soininen, Maritta, a.a. s. 691 – 692.
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att fundera på vad detta "typiskt svenska" är som man anser sig vilja bevara. Det verkar dock rimligt

att  man  på  något  vis  avser  att  det  är  den  svenska  majoritetskulturen  man  vill  bevara,  vilket

onekligen låter som att det drar åt en etnisk förståelse av den nationella identiteten. Dock skulle

man teoretiskt kunna hävda att det i ett kulturellt arv finns invandring, exempel som Kanada vilket

då inte nödvändigtvis innebär en etnisk förståelse av den nationella identiteten då själva grunden är

att  samhället  består  av  invandrare.  I  Soininens  text  tas  tydligt  fasta  på  att  Sverige  är  ett

multikulturellt samhälle, vilket onekligen låter som idealtyp 4. Dock belyses, särskilt i passagerna

om integration, särskilt den svenska kulturen och samhället. Trots att Soininen inte utvecklar exakt

vad  som menas  med  detta  ”typiskt  svenska”,  verkar  det  röra  sig  om en  viss  värdegrund  och

rättighetskultur som man menar utgör grunden för samhället och som man inte heller får ge avkall

på,  vilket  kan  röra  sig  om frågor  som rör  exempelvis  demokrati  eller  jämlikhet.  Man betonar

förvisso att alla oavsett bakgrund ska kunna delta vilket tyder på inkludering snarare än exkludering

men samtidigt slås ett tydligt slag för den svenska kulturen. Det tycks råda en väldigt bestämd åsikt

om vad det  mångkulturella  som ska existera  inom ramarna för  den svenska värdegrunden.  Det

mångkulturella blir därmed villkorat. Detta gör att man här verkar dra till assimilering till civil eller

etnisk gemenskap, det vill säga idealtyp 1 eller 3. I och med att man tydligt poängterar den svenska

kulturen skulle man kunna tänka sig att det rör sig om idealtyp 1, men å andra sidan uttrycks det att

man oavsett kultur ska kunna delta utan krav på att ge upp sin kultur, vilket gör att jag ändå landar i

idealtyp 3. 

I början av detta avsnitt tog jag upp medborgarskapet i Sverige, men det finns ytterligare några

intressanta aspekter att ta upp. Sverige har förutom att många rättigheter tillfaller icke-medborgare,

även generellt en liberal inställning till medborgarskap relativt sett, vilket har setts som en politisk

vilja  att  möjliggöra  samma villkor  för  inflyttade  som för  resten  av  befolkningen.  Den liberala

lagstiftningen har ansetts vara en viktig länk till lyckad integration.100 Det verkar kanske inte så

kontroversiellt  att  anse att  medborgarskap är en viktig del för integration då man möjliggör för

människor att känna att de får stanna och ha en chans att skapa sig ett liv i det nya landet. Det här

går också att koppla till vad Borevi tar upp med utgångspunkt i bland annat Marshall angående att

rättigheter ska komma före skyldigheter.101

Den formella exkluderingen från samhällets ekonomiska och politiska institutioner har, som jag

redogjort för, reducerats till ett minimum i Sverige.102 Dock sätter lagstiftningen och dokument om

100 Soininen, Maritta, ”The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membership rights”, s. 693.
101 Borevi, Karin, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, s. 13 – 15.
102 Soininen, Maritta,  a.a. s. 693.
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integration och immigration en stor tilltro på välfärdsinstitutionernas förmåga att ta bort ojämlikhet

och  integrera  människor.  Detta  jämför  Soininen  med  Frankrikes  motsvarande  tilltro  till  sina

kulturella institutioner som bland andra Brubaker skrivit om.103 Detta är naturligtvis en intressant

jämförelse  för  denna  uppsats  och  något  jag  kommer  komma  in  på  igen  under  avsnittet  om

Frankrike, just nu tänker jag dock fokusera lite mer på tilltron till välfärdsinstitutionerna. Jag tolkar

Soininens text som att man i Sverige på 90-talet satt sådan tilltro till sitt eget system och tillgången

till detta system att man efter att de formella rättigheterna getts, antar att resten av integrationen

löser sig av sig själv bara immigranterna ”kommer in i systemet”. Man talar förvisso om verktyg för

att  immigranterna själva ska kunna klara sig, vilket jag tog upp tidigare i avsnittet,  men staten

verkar inte ha någon övergripande plan på hur integrationen ska ske eller vad den ska bestå av. Jag

uppfattar  det  som  att  man  ger  stor  tillgång  till  formella  rättigheter  och  sedan  låter

välfärdsinstitutionerna ”slussa in” immigranterna i samhället. Detta kan tyckas vara en bra idé, men

vilket Soininen själv tar upp verkar inte resultatet bli så bra. Den långtgående formella jämlikheten

av ”socialt medlemskap” överensstämmer inte med förhållandena i verkligheten. Exempel på detta

är lågt valdeltagande och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.104 Genom att behålla den

huvudsakliga  idén  kring  den  korporativistiska  representationen  menar  Soininen  även  att  staten

överlämnar  ansvaret  på  arbetsmarknadsorganisationerna  att  lösa  problem  relaterade  till  etnisk

diskriminering.105 Problematiken som därav uppstår är inte så svårt att dra slutsatser om. Hur skulle

ett gammalt system utan nya verktyg och någon övergripande plan plötsligt kunna hantera en typ av

diskriminering som hittills inte behövts hanteras i den omfattningen, utan reell möjlighet för dessa

grupper att föra fram sin talan i dessa frågor vilket jag var inne på tidigare.

Sammanfattningsvis verkar Sverige enligt min tolkning av Soininens beskrivning av integrationen i

Sverige under 90-talet placera sig i den nedre delen av integrationsmodellen, där föreställningen om

den nationella identiteten är civil. Var exakt Sverige hamnar blir olika beroende på vilka fas man

väljer att titta på i politiken. Om man ser till retoriken som förs kring integrationen verkar Sverige

placera sig i idealtyp 4, ”Mångkulturell politik”, vilket också styrks av de positiva rättigheter som

tillfaller etniska grupper. Sverige verkar följaktligen sträva efter ”Mångkulturell politik”. Om man

däremot ser mer till exakt hur politiken sedan genomförs, vilka förändringar som görs eller snarare

inte görs inom rådande system, samt resultatet placerar sig Sverige snarare i idealtyp 3. Detta anser

103 Brubaker, Rogers, Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America, The German Marshall
Fund of the United States and University Press of America, London, 1989, "Citizenship and naturalization: policies 
and politics". Detta arbete hänvisas till i, Soininen, Maritta, ”The 'Swedish model' as an institutional framework for 
immigrant membership rights”,  s. 693.

104 Soininen, Maritta, a.a. s. 694.
105 Soininen, Maritta, a.a. s. 697.
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jag beror framförallt på avsaknaden av en tydlig övergripande plan och att man i för stor uträckning

förlitar sig på välfärdsinstitutionerna och att rådande system ska lösa problemen. Resultatet blir att

de kulturella minoritetsgrupperna i praktiken uppmuntras till att bli en del av ”majoritet-demos-

befolkningen” för att kunna utöva ett faktiskt inflytande och vara en reell del av samhället, trots att

de formellt  fått  specifika rättigheter. Sammantaget landar Sverige därmed trots allt i  idealtyp 3,

”Assimilering för civil gemenskap”, även om placeringen drar åt höger inom denna idealtyp. Detta

visas i Bild 2 i slutet av detta kapitel.

Frankrike – Den ideale medborgaren, kulturen och hotet utifrån

Beskrivningen  av  Frankrike  kommer  från  Adrian  Favells  bok  Philosophies  of  integration:

immigration and the idea of citizenship in France and  Britain, i vilken han diskuterar integrationen

av immigranter i Frankrike och Storbritannien med fokus på 80- och 90-talet. För att få en så aktuell

beskrivning som möjligt fokuserar jag främst på beskrivningen från 90-talet och i det här avsnittet

är Frankrike i fokus. 

Grundläggande för debatten om integration och immigration under 90-talet är enligt Favell ”den

republikanska  filosofin  av  intégration”  som började  bli  tongivande  redan  på  80-talet.106 Denna

filosofi har uppnått en dominerande position i debatten, med makt att formulera både språket och

själva problemet, vilket gjort den franska interna debatten närmast självblind. Filosofin har fått ett

brett  stöd  från  olika  partier  och  därmed  varit  tongivande  för  debatten  under  perioden  trots

maktskifte.107 Först  ska  jag  redogöra  för  vad  denna  filosofi  innebär,  innan  jag  går  in  på  dess

konsekvenser. Den franska offentliga filosofin kring integration är en kombination av en tro på

något man föreställer sig vara universella ideal och en mytisk återberättelse av en lång historisk

tradition som grundar dessa ideal och deras praktiska funktion i den institutionella särskiljningen av

den franska nationen.108 Det är viktigt att poängtera att trots att Frankrike profilerar sig som ett

sekulärt land, med stor betoning på frihet från religion, är det ett katolskt land i grunden vilket visar

på en dubbelhet. Det är därför inte konstigt att det uppstår tydliga krockar med andra religioner eller

kulturer. ”The republican philosophy of intégration” är det franska politiska svaret på problemet om

integration och etniska dilemman, där den franska nationella politiska identiteten utgör den primära

insatsen i svaret på dessa frågor. Redan här är det intressant att göra en koppling till Soininen, som

beskriver Sveriges starka tro till välfärdsinstitutionernas förmåga att ta bort ojämlikhet och integrera

människor, vilket hon jämför med Frankrikes tilltro till sina kulturella institutioner. Detta har hon

106 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 150.
107 Favell, Adrian, a.a. s. 150 – 151, 153 – 154.
108 Favell, Adrian, a.a. s. 151.
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som redan nämnts ursprungligen hämtat från Brubaker.109 Min tolkning är att man i Sverige i första

hand  förlitar  sig  på  ramverket  och  den  formella  rätt  invånare  har  till  välfärden  och  att  själva

integreringen automatiskt  ska ordna sig bara människor kommer in i dessa välfärdsinstitutioner,

trots att en övergripande plan för vad integrationen ska bestå av eller hur den ska skötas inte är

uttalat. Frankrikes tilltro till kulturella institutioner å sin sida, tolkar jag som en tilltro till innehållet

i  den  franska  kulturen  snarare  än  till  ramverket  och  institutionernas  förhållande  till  samhället.

Denna tolkning gör jag i sken av det Favell tar upp kring historik och mytisk berättelse och den

franska nationens unika position och universella ideal.

Anledningen till  att  den  franska  republikanska  filosofin  om integration  har  uppnått  sådan bred

uppslutning beror naturligtvis på flera olika saker, men två av de mer framträdande hos Favell är

internationaliseringen av samhället, samt mer framträdande etniska minoritetskulturer, framförallt

islam. När det gäller internationaliseringen spelar naturligtvis EU en stor roll, där man särskilt i

Frankrike  upplevde  en  oro  över  den  regionala  decentraliseringen.110 Islam  är  ingen  ny

förekommande  religion  i  Frankrike  under  den här  tiden,  men  1989 skedde  något  som fick  en

avgörande  roll  för  att  slutligen  sammansvetsa  en  politisk  konsensus  kring  immigration.

”Slöjdebatten -89” påbörjades efter att tre muslimska kvinnor blev bannlysta från en statlig skola

för att de vägrade ta av sig sina slöjor.111 Händelsen skapade en ökad rädsla för islamismen och ett

starkare  stöd  för  individualismen.  Ur  en  fransk  synvinkel  fick  händelsen  dessutom  utgöra  ett

exempel på ett oförståndigt återupprepande av kulturella normer som nekar frihet för vissa, inte

bara för att Frankrike är en sekulär stat utan på grund av det symboliska hotet mot autonomin och

den  franska  republiken  som detta  utgjorde.112 Detta  var  något  som i  princip  hela  det  politiska

spektrumet slöt upp bakom och det ledde fram till att, som Favell uttrycker det: 

”...a higher individualist price had to be exerted from French Muslims for their citizenship 

and membership in the French polity. Political participation, social integration and social  

acceptance, would thus all be formally attached to a reciprocal individual relation between 

the citizen and the French nation-state.”113 

Det är här uppenbart att den muslimska befolkningen blir annorlunda behandlade än både de som

tillhör den franska majoritetskulturen och de som tillhör andra minoritetskulturer. Frankrike hamnar

109 Soininen, Maritta, ”The 'Swedish model' as an institutional framework for immigrant membership rights”, samt 
Brubaker, Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America, "Citizenship and 
naturalization: policies and politics". Detta arbete hänvisas till i Soininen, Maritta, a.a. s. 693.

110 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 151.
111 Favell, Adrian, a.a. s. 154.
112 Favell, Adrian, a.a. s. 154, 177 – 178.
113 Favell, Adrian, a.a. s. 154.
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därav rimligen i den övre halvan av idealmodellen med en etnisk utgångspunkt för den nationella

identiteten. Inte nog med att majoritetskulturen premieras, alla kulturer behandlas inte likvärdigt

och vissa krävs på en större uppoffring.

Man kan möjligen anse att Frankrike skulle röra sig från den övre delen av idealmodellen till den

nedre,  när  Favell  pratar  om att  Frankrike blev en tydligare individualistisk och därmed mindre

kollektivistisk stat.114 Dock anser jag att man inte ska stirra sig blind på det kollektiva kontra det

individuella i det här fallet och automatiskt anta att det skulle röra sig om civil förståelse av den

nationella identiteten för att man talar om ett ökat fokus på individen. I det här fallet rörde det sig

om vissa ökade krav och villkor som individen behöver uppfylla, vilket till viss del handlar om att

anpassa sig efter en viss mall. Detta tyder inte på en civil förståelse av den nationella identiteten i

idealmodellen.

Favell menar att många av problemen i Frankrike beror på dess fokus. Man har hakat upp sig på att

försöka  reglera  statusen  av  ”främlingar”  och  avgöra  gränserna  för  fransk  ”nationalitet”  och

”medborgarskap”. Man misstar symptomen på nationens integrationsproblem för att vara orsaken

till  den.  Denna  grundläggande  feluppfattning  och  felaktiga  fokus  har  med  tiden  förflyttat

politikernas  fokus  från  den  sociala  och  politiska  verkligheten  till  symboliskt  kraftfulla  och

väljarpopulära  frågor  kring  invandrarna.115 Taktiken  att  hitta  syndabockar  att  skuldbelägga  för

landets interna problem är tyvärr inte något nytt eller utmärkande drag för Frankrike och skapar

ytterligare  marginalisering  av  människor.  Den tydliga  betoningen på  medborgare  i  den  franska

kontexten  talar  förvisso  för  en  civil  förståelse  av  den  nationella  identiteten.  Om  begreppet

medborgare blir för snävt definierat och består av för många krav anser jag att det mycket väl kan

utgöra  grund  för  en  etnisk  förståelse  av  den  nationella  identiteten,  särskilt  när  denna  form av

medborgare inte verkar gå att förena med vissa andra kulturella minoriteter. Trots att man talar om

neutralitet, exempelvis genom ”rätten att vara neutral”116, behöver inte lagstiftningen de facto vara

neutral eller i annat fall inte ”drabba” neutralt det vill säga, det kanske endast är en grupp som

faktiskt träffas av lagstiftningen. Detta kan ha att göra med det jag tidigare nämnde om dubbelheten

i Frankrikes sekulära framtoning och en starkt katolsk historia. Trots att den franska staten anser sig

agera neutralt  blir  det uppenbart  att   den franska kulturen och åtminstone religiösa bakgrunden

spelar roll i politiken och lagstiftningen, när islam som tenderar att ha mer offentligt uttryck av

religionen drabbas på ett annat sätt än exempelvis den katolska som kanske manifesteras genom ett

114 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 157 – 158. 
115 Favell, Adrian, a.a.  s. 159 – 160.
116 Favell, Adrian, a.a. s. 155.
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kors om halsen.

Oavsett vilken tidigare positiv grunduppfattning det brukade vara kring immigranter och deras rätt

till  fullt  medborgarskap,  har  den  ersatts  med misstänksamhet  och medvetet  försvårande genom

exempelvis tekniskt otillgängliga procedurer och restriktioner. Detta är något som syns i lagstiftning

och policy,  exempelvis  genom att  polisen  får  ge  sig  in  i  asylprocessen  vilket  tidigare  inte  var

tillåtet.117 Orättvisor drabbar även de med formellt medborgarskap, att tekniskt sett vara medborgare

betyder  inte  att  man ovillkorligen  blir  en fullständig  citoyen  i  dess  fulla  bemärkelse,  då  denna

benämning endast avser de som uppfyller idealet. Villkoret för rätten att integreras är följaktligen att

uppfylla  särskilda  moraliska  och legala  kriterium.118 Mer  explicit  är  den  "gode medborgaren"  i

fransk  kontext:  bekräftelse  av  nationalitet  genom  viss  form  av  politiskt  deltagande  där  den

autonoma  individen  är  underordnad  den  direkta  relationen  mellan  individen  och  det  sociala

kontraktet och gemensamma samhället.  "Autonom" implicerar en hög grad av självkontrollerad,

individuell rationalitet tillsammans med en särskild frihet från subnationella, kollektivistiska och

kulturella former.119 Nationen och det sociala kontraktet är följaktligen den enda "tillåtna" överheten

vilken tillsammans med Frankrikes heliga idé om nationalitet inklusive den moraliska och politiska

definitionen att vara en fransk medborgare och den okränkbarhet detta ger den egenproklamerade

”universella” franska nationen, blir väldigt svår att kombinera med någon annan kultur.120 Något

som genomgående syns är fransmännens tilltro till sig själva och sina höga politiska och moraliska,

rätta och goda värden. 

Sett från den franska statens synvinkel skulle de mycket väl kunna hävda att deras politik syftar till

att assimilera med grund i en civil förståelse av den nationella identiteten, det vill säga idealtyp 3.

"The  republican  ideal  theory" vill  skapa  autonoma  medborgare.  Det  låter  kanske  inte  så

kontroversiellt men som jag försökt visa behandlas inte de etniska grupperna likvärdigt och den

"autonoma  medborgaren"  likväl  som andra  begrepp  i  den  franska  retoriken,  är  just  ideal  som

innehåller särskilda idéer och målbilder om vem och hur medborgaren ska vara, vilket varken är

neutralt eller förenligt med alla individer och grupper som finns.

Ett citat som visar på min tolkning av Frankrikes förståelse av den nationella identiteten som etnisk

är följande: 

117 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 162 – 163.
118 Favell, Adrian, a.a. s. 159 – 160.
119 Favell, Adrian, a.a. s. 176.
120 Favell, Adrian, a.a. s. 169.
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”If, for whatever reason – most likely to do with colour, culture, religion, or socio-economic 

predicament – the new member of society fails to match up to the high ideal of  citoyen  

français spelt out in the rapports and surrounding discussions, there is always the likelihood 

that this problematic member will slip from being an accepted  citoyen  to the category of  

étranger, forever maginalised.”121 

Jag tolkar dessutom Favell som att han både kan mena en specifik person men också exempelvis en

etnisk grupp. Denna tolkning bygger på att trots att Favell skriver ”new member” skriver han precis

innan det paradoxala i att gruppen muslimer som kritiserats och demoniserats i Frankrike, även

försvaras av fransmän gällande deras aktiviteter i Bosnien. Detta gör att jag tolkar Favells ”new

member” som en möjlig grupp, vilket i citatet ovan visar att denna grupp kan uteslutas från den

franska gemenskapen.

Slutligen vill jag ta upp ett citat som verkligen stärker min uppfattning om att Frankrike befinner sig

i idealtyp 1. Favell skriver: ”...problem of Muslim culture within the overall picture of the smooth

assimilatory integration of cultural diversity within the French nation.”122 Det framgår här att den

franska strategin är assimilerande integration av olika kulturer,  vilket stämmer överens med det

andra som presenterats. Syftet är att integrera genom assimilering, vilket också är rimligt med tanke

på att man knappast kan resonera utifrån föreställningen om att alla de människor som tillhör de

etniska minoriteterna skulle återvända till sitt ursprungsland. Trots att syftet med den nya modellen

för fransk  intégration  var att framstå som öppen för kulturell pluralism och inte upprepa franska

beteenden  under  kolonialtiden,  har  man  följaktligen  misslyckats  med  det  resultatet.123

Sammanfattningsvis verkar Frankrike enligt min tolkning av Favells beskrivning på 90-talet befinna

sig i idealtyp 1, ”Assimilering till etnisk gemenskap”.

Storbritannien – Stolthet, regelverk och Race Relations Act

Det tredje landet som får utgöra exempel på hur integration i ett land kan se ut är Storbritannien.

När  det  gäller  Storbritannien  utgår  jag  också  från  samma  text  som för  Frankrike,  skriven  av

sociologen Adrian Favell.124 Fokus ligger  som sagt på 90-talet  men vissa aspekter från tidigare

tidpunkter kommer också att tas upp. Till att börja med vill jag dock motivera varför jag i detta

avsnitt kommer använda det engelska ordet race. Ras är ett ord som sällan i dag används i svenska

språket då man valt att använda det mer neutrala begreppet etnicitet. Dock uppfyller just  race  en

121 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 160.
122 Favell, Adrian, a.a. s. 173.
123 Favell, Adrian, a.a. s. 173.
124 Favell, Adrian, a.a.
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specifik funktion i problematiken i den brittiska strategin, men jag använder därför den engelska

termen för att tydliggöra den betydelse det innehar i detta sammanhang vilket grundar sig i ”Race

Relations Act” som åtminstone i Favells text är tongivande för hur integrationen hanterades under

90-talet.

Favell visar tidigt i kapitlet om Storbritannien en del av grundproblemet angående etniska grupper

och integration i landet. Medan Storbritannien å ena sidan frekvent använder sig av en retorik med

begrepp som ”lika möjligheter”, ”medborgarskap” och ”multikulturalism”, har de också ett ramverk

för relationer mellan etniska grupper baserat på en konservativ filosofi som inte är anpassad efter

hur världen och samhället ser ut i dag. Detta menar Favell är ett problem.125 Mycket har förändrats i

världen, både i och utanför Europa och det verkar slutligen ha visat att Storbritanniens ”medium-

solution”  kantad  av  kompromisser,  Race  Relations  Act  och  liberala  inställningar  inte  längre

fungerar. På många sätt är Storbritanniens fokus på immigrationsproblem, ”multikulturalism” och

fokus på relationer mellan races exempel på klassisk brittisk politisk metod.126 Kanske är det också

därför Storbritannien har så svårt att frångå dessa strategier då de bedömer att det fungerat tidigare.

Det verkar vara ett grundläggande problem att det brittiska samhället fortsätter lösa problem precis

som de alltid har gjort trots att det inte lämpar sig för många av de problem som finns i dag.

Precis som för Sverige och Frankrike har internationaliseringen och EU förändrat läget och ställt till

en  del  problem för  landet.  Exempelvis  öppnandet  av  gränserna  inom  EU  i  kombination  med

Storbritanniens låga kriterier för medborgarskap som i princip har som främsta krav att en person

ska ha fått tillträde in i landet samt lagligt uppehälle, har tvingat fram ett fokus på gränskontroller

vilket i sin tur drabbat relationer inom landet. Bevisligen kan inte interna etniska relationer hållas

separerade från det som händer vid landets gränser. Bland annat en incident 1993 där 190 av 323

personer på charterresa från Jamaica blev tillbakaskickade till Jamaica. Resultatet av den här typen

av händelser och ökade kontroller av vissa personer vid gränserna har blivit att myndigheterna och

regeringen anklagas för att vara rasistiska samt att spänningarna ökar mellan vissa grupper. Det

finns även föreställningar hos majoritetsbefolkningen om att både invandringen är större än den är

och att minoritetsgrupperna i landet är fler, skillnaden mellan föreställningarna och sanningen är

dessutom väldigt  stor.  Dessutom infördes  en ny lagstiftning  -92 som skapade en mer  skeptisk,

exkluderande och misstänksam attityd generellt till immigration.127 Sammantaget förstörs villkoren

125 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 200 – 201.
126 Favell, Adrian, a.a. s. 200 – 201.
127 Favell, Adrian, a.a. s. 210.
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för ”tolerans och multikulturell harmoni”.128 

Storbritanniens race relations och multikulturalism har utformats tillsammans till en instrumentell

praktisk lösning som uppnått konsensus i debatten. I stora drag handlar det om separering av vissa

frågor från varandra som exempelvis gränskontroller från interna etniska relationer, eller etniska

relationer  från  den  bredare  frågan  om nationell  integration;  samt  elitistiska  strategier  och  den

underliggande  logiken  av  mystifierade  diskurser  kring  brittisk  historia,  kultur  och  traditioner.

Konceptet ”multikulturalism” har fungerat som en slags övergripande idé för att uppmuntra ”inter-

racial harmony and tolerance amongst the majority population”.129 Det är även intressant att nämna

att  separeringen  av  frågorna  försvaras  utifrån  säkerhetsaspekter  för  minoritetsgrupper  i

Storbritannien,  eller  som Favell  skriver:  ”...the  well-being  and  security  of  ethnic  minorities  in

Britain is dependent on there being firm and preventative immigration controls...”130.

Det  råder  ett  generellt  motstånd till  regional  lagstiftning  angående framförallt  immigration  och

integration. De brittiska politikerna hävdar att europeiseringen av lagstiftningen på detta område

minskar suveräniteten och kontrollen i frågan. Intressant nog gäller motståndet till den regionala

lagstiftningen även för minoritetsgrupperna själva. Man ser väldigt positivt på sina egen lagstiftning

med  fokus  på  race  relations  och  är  rädda  för  att  ”förgiftas”  av  europeisk  lagstiftning.

Harmoniseringen med andra europeiska lagar där fokus är på antidiskriminering ses som ett hot,

särskilt med möjligheten att den ”färgblinda, franska inställningen” skulle gå vinnande ur en sådan

harmonisering.131 Ironiskt nog är det Frankrike och Storbritannien som på olika sätt, men samtidigt

båda  av  nationalistiska  anledningar,  är  de  två  länder  som  kämpat  emot  ”anti-discriminatory

citizenship  protection” och  även  de  två  och  Turkiet  som  röstade  emot  ett  universellt

ställningstagande för minoriteters rättigheter i Europarådet.132 Denna ironi har jag till viss del redan

varit inne på.

Storbritanniens agerande och resonemang är tyvärr byggt på och skapar kortsiktiga lösningar, vilka

överensstämmer med tidigare strategier och förhållningssätt. ”Eurofobi” har mycket att göra med

skepsis mot andra sätt att hantera frågan i kombination med en stark tro på sin egen överhet och

framgång färgad av stolthet och nationalism, vilket grundar sig på myter om landets egen kultur. De

två tydligaste problemen med detta är att globaliseringen är ett faktum landet måste ta ställning till

128 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 203, 205.
129 Favell, Adrian, a.a. s. 201.
130 Favell, Adrian, a.a. s. 202.
131 Favell, Adrian, a.a. s. 210.
132 Favell, Adrian, a.a. s. 211.
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och europeiseringen och exempelvis de öppna gränserna något Storbritannien inte bara kan tvinga

bort. Det andra är att staten i dessa gamla strategier utgår från en gammal bild av vilka migranterna

är. Framförallt sedan -89 är det inte längre främst människor från avlägsna postkoloniala samhällen

utan även vita, fattiga människor från länder i närområdet.133

Ett explicit exempel på en grupp som hamnar långt ner i systemet i Storbritannien är icke EU-

medborgare  i  Storbritannien  som  exempelvis  har  liten  eller  ingen  tillgång  till  välfärd  eller

röstberättigande.134 Detta är en närmast en motpol till Sveriges strategi. Motivet skulle kunna vara

att Storbritannien antingen vill göra återvändandet till hemlandet så enkel som möjligt för de som

inte väljer att bli medborgare och dessutom har en förhållandevis låg tröskel för att få tillgång till

medborgarskap. Detta skulle placera Storbritannien i idealtyp 2. Man skulle dock kunna hävda att

det här inte handlar om att ge några positiva rättigheter till grupperna hänvisade till ovan och att det

därför rör sig om idealtyp 1.

Sedan framförallt 80-talet har ett generellt fokus gått över från ”ras” till ”etnicitet”, bland annat på

grund  av  de  kopplingar  ”ras”  har  till  rasistiska  och  nazistiska  ideologier  och  brott  mot  olika

folkgrupper. Tyvärr har detta fokus även på sätt och vis följt med rasismen – människor är inte

rädda  för  ”andra  raser”  utan  andra  kulturer.  Förflyttandet  av  fokus  till  etnicitet  syns  också  i

Storbritannien, exempelvis fanns för första gången frågan om etnisk härkomst i folkräkningen -91.

Dock fortsätts termen race att användas. Favell menar att skiljelinjerna mellan race, etnicitet, kultur

och nationalitet ibland kan vara små, men att de trots allt är olika kategorier vilka skapar problem

om man stoppar in allt i kategorin race. Han menar vidare att  Race Relations Act har förlorat sin

tidigare  funktion  till  att  nu  vara  en  ineffektiv,  symbolisk  säkerhetsventil  för  konflikter  rörande

kulturell pluralism.135 Favell skriver: ”a way for the government and law to offer recognition for the

cultural demands of groups without having to give them anything directly through actual social aid

provisions or the granting of minority rights.” Vidare hanteras de problem som uppkommer var för

sig, individuellt utifrån den specifika situationen.136 Här är det intressant att direkt diskutera vilken

idealtyp detta kan placeras inom. Det rör sig å ena sidan om särbehandling av etniska grupper, som

ställer krav som inte bemöts med några minoritetsrättigheter men å andra sidan behandlas utifrån

specifika situationer och problem som uppstår. Något senare i kapitlet skriver Favell att de styrande

ger minoritetsgrupperna tillräckligt för att hålla dem nöjda ”in terms of trivial localised autonomy

133 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 212.
134 Favell, Adrian, a.a. s. 211.
135 Favell, Adrian, a.a. s. 213 – 215.
136 Favell, Adrian, a.a. s. 215.
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and self-rule,” men utan att garantera dem fullständig möjlighet att delta i det liberal-demokratiska

systemet.137 Tar man dessa två delar tillsammans blir det tydligare att det här rör sig om idealtyp 2.

Det handlar om att ge vissa, kanske framförallt symboliska erkännanden och rättigheter till etniska

grupper, utan att för den delen ge dem samma möjlighet som andra att delta i det politiska klimatet

åtminstone inte som intressegrupp. Därför gör jag bedömningen att  det handlar om ”Politik för

etnisk exkludering”, idealtyp 2, i idealmodellen för integration.

I anslutning till fokus på  race  i den brittiska kontexten är det av intresse att ta upp muslimernas

situation  i  Storbritannien.  Muslimerna  som  intressegrupp  uppkom  enligt  Favell  på  80-talet  i

Storbritannien.  Det  första  problemet  är  att  lagstiftningen kring  race  relations  inte  klarar  av  att

hantera  särskiljningen  av  muslimska  politiska  intressen.  Den  muslimska  gruppen  räknas  per

definition  ej  som ”etnisk  grupp”  enligt  Race  Relations  Act.138 Irritationen  hos  den  muslimska

gruppen beror på flera faktorer, men den jag ser som mest intressant att ta upp här är att de ej känner

sig representerade i det existerande ramverket, trots sina distinkta religiösa och kulturella anspråk.

Utöver detta upplever de sig dubbelt  bestraffade. Dels saknar de offentliga kanaler att  yttra sitt

missnöje och dels saknar  de lagliga vägar  att  lägga fram sina förslag.139 Detta  är  intressant  att

koppla till situationen för liknande etniska grupper i Sverige. I den svenska kontexten uppmuntras

förvisso de etniska grupper att delta i det korporativistiska systemet som finns och får vissa positiva

rättigheter för att kunna göra detta, men problemet är istället att systemet inte är gjort för den typen

av frågor vilket gör att grupperna i realiteten inte kan driva fram sina frågor den vägen trots att de

har formell möjlighet.

Ytterligare två aspekter som är intressanta att ta upp är moral och fördomar i anknytning till den

brittiska  lagstiftningen  och  samhället.  Vissa  händelser  under  90-talet  påvisade  problem  med

exempelvis  gränsdragningen  mellan  den  privata  och  den  offentliga  sfären  i  ett  mångkulturellt

samhälle och resultat blev att man insåg att det saknade institutionella ramverk och regler för att

hantera situationen.140 Utan att närmare behöva redogöra för händelserna är det ändå intressant att ta

upp  Favells  påstående  att  på  grund  av  avsaknaden  av  relevant  lagstiftning  fick  de  ”naturliga”

fördomar från brittisk kultur mot den muslimska trumfa. Det optimala hade varit att i förväg skapa

en någorlunda objektiv lagstiftning, men hur skulle det vara möjligt när något liknande inte inträffat

några liknande händelser tidigare. Här ser jag det även relevant att nämna moralens plats i den

137 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 225.
138 Favell, Adrian, a.a. s. 218.
139 Favell, Adrian, a.a. s. 218 – 219.
140 Favell, Adrian, a.a. s. 219 – 222.
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offentliga politiska debatten. Favell menar att man i Storbritannien försökt inta en liberal, i det här

fallet neutral, moralisk utgångspunkt för att inte påtvinga moraliska åsikter på andra. Dock har detta

i kombination med brister i den offentliga politiska lagstiftningen gjort den politiska debatten till ”a

battle for the moral high ground of public morality.”141 Detta blir av naturliga skäl problematiskt i

ett mångkulturellt samhälle, allra helst när det enligt Favell verkar naturligt hos människan att man

hellre  vill  försöka  påtvinga  andra  sin  moraliska  uppfattning,  än  att  låta  andra  avgöra  själva.

Utrymmet för detta i Storbritannien är följaktligen i vis mån tillfredsställande för människor då de

får utlopp för denna vilja, men det är irrationellt för samhället menar Favell.142 Återigen handlar det

om problemet att människor tror så starkt på sin egen uppfattning som den ”sanna”, vilket blir mer

påtagligt i ett samhälle bestående av många lika grupper där sannolikheten för vitalt annorlunda

”sanningar” ökar.

Favell lyckas visa hur vissa händelser i Storbritannien på ett obehagligt sätt lett till ökad rädsla

mellan majoritetsbefolkningen och vissa etniska grupper: 

”...showing the kinds of negative consequences that the paricular set-up could have... how 

quickly  a  sector  of  the  ethnic  minorities  could  mobilise  in  anger  against  the  British  

establishment. ...how rapidly a very hostile and intolerant response could be provoked from 

the  majority  population...revealed  how  little  principled  argument  the  government  and  

authorities had when their finely-balanced policy of tension management, marginalisation of

the  political  issue  of  minorities,  and  muticultural  compromise  within  a  familiarly  old-

fashioned sort of legislative structure, suddenly malfunctioned. Similar symptoms of the  

same general problem have been observed in other areas.”143 

Det här får befolkningen att känna otrygghet och behov av skydd av staten. Här visas följaktligen

vilka konsekvenser de brister som finns i systemet kan få i praktiken.

Favell skriver: 

”As in France, it is obvious of course, that the legislation and the form it takes has been 

formulated with the white majority population primarily in mind, and the identity and the 

integrity  of  the  nation  as  a  whole:  in  Britain  an  instrumental  depoliticisation  and  

decentralisation of the issue; in France a surenchère (“överbud”, egen anmärkning) of the 

problems to divert them away from other connected threats to national integrity.”144 

141 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 223.
142 Favell, Adrian, a.a. s. 223.
143 Favell, Adrian, a.a. s. 225.
144 Favell, Adrian, a.a. s. 230 – 321.

42



Här  uttrycks  väldigt  tydligt  vad  som enligt  Favell  är  det  viktigaste  i  både  Storbritannien  och

Frankrike, det vill säga majoritetsbefolkningen. För etniska minoriteter är deras politiska identitet

beroende av att de uppför sig som ”goda medborgare” och visar trohet till brittisk lag och riktlinjer.

Deras politiska utrymme är följaktligen villkorat.145 

Hur Storbritannien slutligen ska placeras bland idealtyperna för integration är liksom för Sverige

beroende av  vilken  fas  av politiken  man avser.  För  Storbritanniens  del  är  det  som presenteras

officiellt och hur olika beslut motiveras och uttrycks i linje med idealtyp 4, exempelvis genom att

ha konceptet ”multikulturalism” som en övergripande idé tillsammans med Race Relations Act. Om

man dock ser till  de beslut som faktiskt tas och vilka resultaten blir  i  verkligheten handlar det

snarare om att vissa minoritetsgrupper exkluderas från övrig befolkning, exempelvis genom att få

möjlighet till visst symboliskt självbestämmande för att hållas nöjda snarare än ges reellt inflytande.

Detta gör att Storbritannien landar i idealtyp 2 politik för etnisk exkludering, i den nedre halvan av

idealtyp i och med sitt multikulturella anspråk.

Sammanfattning

Något jag tycker mig se genomgående i dessa tre exempel på integration i Europa är att frågan om

integration på olika sätt gjorts för snäv och för ”enkel” och därmed missar många viktiga aspekter

och angränsande problem vilka till  sin helhet leder till  problematiska konsekvenser som på sikt

förmodligen  kommer  att  förvärras.  Sett  till  dagens  kontext  kan  också  antas  att  många  av  de

problemen  som  fanns  på  90-talet  inte  lösts  i  dag.  I  Storbritanniens  fall  verkar  de  tro  att

immigrationskontrollen vid landets gränser kan hållas separerad från inre relationer i landet mellan

olika etniska grupper och i Frankrike har de i debatten blandat samman immigration och integration

vilket innebär att de närmast glömmer bort all den integrering som återstår när en person väl fått

formellt tillträde till landet i form av medborgarskap. Då detta är relevant till viss del även i både

Sverige och Storbritannien har jag valt att ta upp detta lite mer här, trots att Favell tog upp detta

främst i relation till  Frankrike. Favell menar att immigration och integration har blandats ihop i

debatten.  Den  centrala  policyfrågan  har  blivit  hur  man  medlemmar  av  etniska  minoriteter  ska

förvandlas  till  medborgare.  Integrationsprocessen  blir  beroende  av  ett  specifikt  tillfälle,  då

immigranten träder in i nationen och ansöker om formell status. Tyvärr är dock problemen kring

integration mycket större vilket handlar om alltifrån sociala hierarkier till tillit mellan människor.

Dessa  problem blir  närmast  starkare  då  immigranterna  redan har  en  säker  status  i  landet  med

formella  rättigheter,  det  vill  säga  när  de  redan  är  medborgare  eftersom  det  är  först  då  som

145 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 232.
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immigranterna till hundra procent rimligen vågar försöka skapa sig ett nytt liv då de vet att de får

stanna. Dock finns det fortfarande en diskrepans mellan den formella kategorin medborgare och den

moraliska och politiska definition av den ideala liberala individen. Detta ideal är för många svårt

och avlägset, om man exempelvis kommer från en annan del av världen och kanske dessutom varit

med om traumatiska upplevelser.146

På många sätt avser EU att få de europeiska länderna att närma sig varandra i och med de många

samarbeten som ryms inom EU. Samtidigt verkar det utifrån flera aspekter ha fått motsatt effekt

inom länderna. Naturligtvis finns det andra orsaker som också spelar in, men både Soininen och

Favell kommer upprepade gånger in på hur en ökad oro för decentraliseringen på grund av EU,

samt olika reaktioner på den allmänna internationaliseringen i dagens globala samhälle, har ökat

fokus på dels individualismen och dels utmärkande drag hos den egna nationen.147 

Det finns en övertro hos staten på sitt eget system och sina egna lösningar, till och med i förhållande

till andra europeiska länder. Det blir absurt exempelvis i Storbritannien när de etniska grupperna

själva  är  ”rädda”  för  europeisk anti-diskrimineringslagstiftning.  Övertron gäller  i  Storbritannien

deras lagstiftning och konstitution, i Sveriges välfärdsinstitutionerna och i Frankrike deras kultur.

Bild 2, placering av respektive land inom idealtyperna för integration

146 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 156 – 157.
147 Favell, Adrian, a.a. s. 152. och Soininen, Maritta, ”The 'Swedish model' as an institutional framework for 

immigrant membership  rights”, s. 692.
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5. Kritisk granskning av idealtyperna utifrån de tre politiska teoretikerna

Jag  har  hittills  dels  redogjort  för  de  olika  politiska  teoretikerna  för  sig  och dels  beskrivit  och

kategoriserat Sverige, Frankrike och Storbritannien utifrån idealtyperna. Det har det visat sig att det

trots förhållandevis tydliga idealtyper inte är helt lätt att kategorisera ländernas integration. Dels har

det naturligtvis med idealtypernas natur att göra, de går inte att hitta i sin renaste form i verkligheten

och dels är det möjligt att på flera olika sätt hamna i de olika idealtyperna. Dessutom är det svårt att

veta när jag inte har all bakgrundsinformation eller känner till vilka motiv som låg bakom besluten.

Dock har syftet varit att länderna ska utgöra olika exempel på hur integration kan se ut och hur

dessa strategier kan kategoriseras efter de aspekter som tagits upp. Jag kommer nu att gå igenom de

fyra olika idealtyperna tillsammans med en del av de aspekter och de kategoriseringar jag landat i

gällande länder och diskutera detta utifrån Benhabib, Taylor och Sayad.

När det gäller idealtyp 1 ”Assimilering till etnisk gemenskap” så utgår den från en etnisk förståelse

av den nationella identiteten och att etniska minoriteter inte ska främjas, så att etniska minoriteter

uppmuntras att övergå till majoritetskulturen. Denna idealtyp är svår att argumentera för från någon

av de tre politiska teoretikerna. Möjligen skulle det kunna finnas några former av kommunitarism

som kan argumentera för denna idealtyp, men det är svårt utifrån Charles Taylors teori. Han anser

förvisso att sammanhållningen i ett samhälle är viktig vilket denna idealtyp tillgodoser. Dock anser

han även att det är finns ett krav som måste uppfyllas för kulturer, vilket är att alla erkänner deras

lika  värde.148 Detta  kan  inte  uppnås  inom  idealtyp  1. Det  går  att  tänka  sig  att  det  finns

kommunitarister som skulle förespråka denna idealtyp för att det skulle vara ett slags nödvändigt

ont för få vara en reell del av den sociala gemenskapen som människor som ”sociala djur” vill vara

en del av. Sammanhållningen och gemenskapen skulle därmed helt ställas över kulturerna. Detta är

dock inte något som Taylor skulle ansluta sig till.

Utifrån  Benhabib  är  det  svårt  att  argumentera  för  denna  idealtyp  då  hon  tydligt  står  emot

uppfattningen  att  kulturer  ens  kan  betraktas  som  enheter149,  vilket  därmed  skulle  göra  det

motsägelsefullt att ”tvinga in” människor i en rådande kultur i ett samhälle. 

Utifrån Sayads variant av postkolonialism är det också svårt att försvara denna idealtyp, allra helst i

en västerländsk kontext. Försvaret av kulturen som innehas av de styrande i samhället är ett av de

klassiska problemen från kolonialtiden och det är svårt att se att Sayad därmed skulle försvara en

148 Taylor, Charles, Multiculturalism, s. 64.
149 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 4.
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sådan idealtyp. Det blir en form av kolonialism i det egna landet i förhållande till kulturer som

inkommer externt. Det är än mer problematiskt när det gäller västerländska nationer som förutom

den vanliga skepsisen människor ofta har mot olikheter, dessutom tror att de innehar en neutral och

objektiv position. Människor har svårt nog att bevara sitt kulturella arv när de flyttar till ett nytt

samhälle, det behöver inte försvåras genom att de behöver övergå till majoritetskulturen i det nya

landet. Sayad tar som tidigare nämnt minoritetskulturernas behov att återskapa sina kulturer i en ny

kontext, då de åtminstone för sig själva måste återskapa förståelsen för sin kultur i förhållande till

den nya.150 I exemplet som Frankrike verkar vara av idealtyp 1 ser man tydligt problemen som kan

uppstå i denna idealtyp sett från Sayads perspektiv. I Frankrike är övertygelsen om sanningshalten

och objektiviteten i deras egen kultur och deras värden så stor att  de anser det rätt  att avkräva

anslutning till denna kultur från alla som flyttar till landet. Den franska staten är så övertygad om

sin egen kulturella överlägsenhet att de inte ens tar i beaktande att någon annan kan ha någon annan

relevant uppfattning. Det syntes bland annat i den fasta diskursen där ”främlingarna” ställs mot

”den franska nationaliteten och medborgarskapet”.151 Bortsett från att idealtyp 1 inte är att föredra

utifrån Benhabib finns det särskilt en sak som är intressant att belysa. I Frankrike blir en hel grupp

som ses som homogen stigmatiserad för att det finns element hos vissa i gruppen som inte går ihop

med idealen  i  samhället.  Förutom att  det  är  problematiskt  med särbehandling  av  en  hel  grupp

överhuvudtaget ur ett liberalt  perspektiv,  är det än mer problematiskt om det grundar sig på en

förståelse för en grupp som bygger på vissa individer eller delar av denna grupp.

När det gäller idealtyp 2, ”Politik för etnisk exkludering”, utgår den från en etnisk förståelse av den

nationella  identiteten,  men  med  aktivt  främjande  av  minoritetskulturer.  Denna  idealtyp  är  från

Benhabibs perspektiv förmodligen ett bättre alternativ än idealtyp 1, men inte ett ideal att sträva

efter. Detta grundar jag i att idealtyp 2 tillåter och dessutom aktivt stöttar andra kulturer i samhället

vilket utsätter individer för ett mindre inslag av tvång, de behöver åtminstone inte överge en kultur

för en annan. Problemen utifrån Benhabibs perspektiv handlar snarare om förståelsen av kulturers

natur, samt motivet till att flera kulturers jämlika existensberättigande. Enligt Benhabib har kulturer

en innovativ och föränderlig natur, vilket gör det möjligt att olika subkulturer uppstår vilket ger

praktiska komplikationer i form av gränsdragningarna för en kultur och vem som ska få de positiva

rättigheterna. Benhabib menar att jämlikhet mellan grupper ska försvaras med grund i rättvisa och

frihet inte med stöd i att bevara kulturen i sig, vilket hon heller inte menar är reellt möjligt just på

grund av kulturers föränderliga natur. Benhabib menar även att kulturer ska ses som något som inte

150 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, s. 90.
151 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 159 – 160.
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bara internt  skapas och återskapas fortlöpande, utan som även externt  förhandlar  om imaginära

gränser  mellan  ”vi”  och  ”de  andra”.  Dessutom  menar  hon  att  olika  kulturer  ska  få  existera

jämbördigt  för  att  människor  åtminstone  ska  ha  en  teoretisk  möjlighet  att  välja  mellan  olika

kulturer.152 Om kulturerna aldrig möts utan hålls i separata områden blir denna teoretiska möjlighet

rimligen mindre. Från Taylors synvinkel tänker jag mig att det går att framföra både fördelar och

nackdelar med idealtyp 2. Utifrån den starka betydelsen av kulturen och gruppen för individen är

detta  ideal  bättre  än  idealtyp  1  då  den  inte  kräver  att  vissa  överger  sin  kultur,  samt  att

minoritetskulturerna genom positiva rättigheter får en reell möjlighet att bilda sin sammanhållning

även i det nya samhället. Nackdelen i förhållande till idealtyp 1 handlar om att sammanhållningen i

samhället i stort rimligen måste bli mer splittrad då individerna är knutna till olika kulturer. Dock

tror jag ändå att Taylor skulle föredra idealtyp 2. Detta grundar jag på att han i  Multiculturalism

hävdar att det finns en potential att forma och definiera sin egen identitet, både som individ men

också som kultur, vilket måste respekteras jämlikt.153 Denna potential ges utrymme för i ”Politik för

etnisk exkludering”. Även sett från Sayads synvinkel är denna idealtyp rimligen bättre än idealtyp

1. Enligt Sayad upplever många immigranter att de inte passar in i det nya landet, men inte heller i

det gamla.154 I idealtyp 2 skulle dessa individer få möjlighet att tillsammans med andra i samma

situation bibehålla sin kultur och utveckla en gemenskap i sin nya situation vilket borde ses som en

fördel.  Problemet  med denna  idealtyp  handlar  nog snarare  om risken för  marginalisering,  som

tyvärr riskerar att öka när kulturerna exkluderas från varandra. Även om staten menar att ge särskilt

stöd till de etniska minoriteterna för att kompensera det faktum att de inte är majoritetskulturen,

som automatiskt har vissa fördelar, kommer minoriteterna fortfarande vara minoriteter som i denna

idealtyp hamnar utanför majoritetskulturen. 

Storbritannien  placerades  slutligen  i  idealtyp  2.  Den främsta  anledningen  till  att  Storbritannien

hamnade där beror på att staten för en politik där minoritetsgrupper får vissa ytterligare positiva

rättigheter  men  som främst  handlar  om symboliskt  erkännande  utan  att  konkret  ge  dem reellt

inflytande.155 När integration får detta utfall tror jag inte att  någon av de tre teoretikerna skulle

försvara detta agerande från den brittiska staten. Denna politik exkluderar inte bara grupper för att

de ska få möjlighet att bilda sin egen enhet och sammanhållning vilket hade kunnat försvaras av

Taylor, men här är syftet mest att ”hålla dem nöjda” vilket i realiteten inte ger dem möjlighet att

utveckla och bibehålla sin kultur i det nya samhället.

152 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 7 – 8.
153 Taylor, Charles, Multiculturalism, s. 42.
154 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, s. 48 – 50.
155 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 215.
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Idealtyp  3,  ”Assimilering  till  civil  gemenskap”,  utgår  från  civil  förståelse  av  den  nationella

identiteten och med en neutralt, icke-främjande förhållningssätt till etnisk olikhet läggs precis som i

idealtyp 1 stor tonvikt på assimilering som enande kraft för samhällsgemenskapen, men här utan

etnicitet som del i denna sammanlänkande kraft. Sett i skenet av Benhabibs teori är denna idealtyp

fördelaktig genom sin grund i en civil förståelse av den nationella identiteten då det innebär en

större frihet för individen i relation till olika kulturer. Dessutom uppmuntras dialog och interaktion

mellan människor med olika kulturellt ursprung då alla assimileras in i samma stora gemenskap.

Frågan är dock å ena sidan om jämlikheten mellan olika grupper grundad i rättvisa och frihet är

tillräckligt stor i denna idealtyp. De etniska grupperna tillåts existera inom samhället och skyddas

dessutom från intrång, frågan är om det räcker. Å andra sidan uppmuntrar idealtyp 3 till öppnare

gränser mellan kulturer vilket är fördelaktigt sett till kulturers föränderliga natur. Sett från Taylors

teori  är denna idealtyp något svårare att  bedöma. Strävandet efter  en gemenskap är fördelaktigt

utifrån individens behov av social kontext och gemenskap, men i det här fallet görs det med grund i

civil förståelse av den nationella identiteten, vilket gör att kulturen hamnar i andra hand. Frågan är

om en demos-kultur kan fungera tillräckligt starkt sett från Taylors synvinkel. Med tanke på att hans

sociala föreställningar inte verkar specifikt beroende av en viss typ av kultur som exempelvis en

religiös utan att det handlar om ”signifikanta andra” och den sociala samvaron156, kanske det räcker

med en civil bas för sammanhållningen i samhället i stort. Det handlar som sagt inte om att andra

grupper inte får existera i samhället, utan att de inte får några specifika positiva rättigheter. Däremot

menar Taylor att det vidare kravet som bör uppfyllas för kulturer är att alla erkänner det lika värdet

av olika kulturer och inte endast låter dem överleva utan dessutom uppmärksammar deras värde.157

Det är svårt att se hur detta kan göras i idealtyp 3, vilket gör att jag kommer till slutsatsen att det

utifrån Taylor är svårt att argumentera för denna idealtyp åtminstone i första hand. 

Från det jag presenterat av Sayads teori är det svårt att föredra denna idealtyp, även om den är att

föredra framför idealtyp 1 med tanke på att etniska kulturer får en större möjlighet att överleva i det

nya  samhället  med en civil  förståelse av den nationella  identiteten i  jämförelse med en etnisk,

åtminstone när det rör sig om assimilering. Problemet med den här idealtypen ur ett postkolonialt

perspektiv är att immigranter kan ha svårt att få sin röst hörd i ett sådant system, allra helst då de

oftast är i minoritet. Om man utgår från exemplet som Sverige utgör blir det tydligt varför denna

idealtyp kan ställa till problem. I den korporativistiska modellen får immigranterna möjlighet att

organisera sig och tillåts formellt försöka påverka. Dock räcker inte den formella rättigheten som de

156 Taylor, Charles, Multiculturalism, s. 32.
157 Taylor, Charles, a.a. s. 64.
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liksom andra intressegrupper har, då systemet inte är anpassat efter dessa typer av intressen. Sayad

menar att immigrantlandet alltid har fördelen som dominant kultur genom att minoritetskulturen

måste återskapa sig själv i relation till denna, då minoritetskulturen blir ifrågasatt till skillnad från

den dominerande kulturen.158 Idealtyp 3 blir därför problematisk då minoritetskulturerna inte blir

kompenserade för att de i minoritet. Man skulle dock kunna tänka sig att denna idealtyp kan fungera

ur Sayads perspektiv om man i systemet möjliggör reell påverkan och dialog så att immigranternas

röster i realiteten kan påverka, men då måste idealtypen bestå av vissa institutioner, ramverk och ett

visst innehåll som inte bara formellt kan ordna detta. På grund av problemet kring reell påverkan för

immigranterna är det intressant att återkoppla till  Benhabibs deliberativa demokrati där besluten

som tas men också de institutionella arrangemang för deliberation endast kan vara giltiga, om alla

som skulle bli påverkade av dess konsekvenser kan vara deltagande i den praktiska diskurs där

normerna tas fram.159 Om detta införs inom idealtyp 3 skulle förmodligen denna idealtyp kunna

försvaras  utifrån både Benhabib och Sayad.  Jag skulle  även här  vilja nämna några saker  kring

Frankrike.  Den  franska  statens  agerande  gjorde  att  jag  placerade  Frankrike  i  idealtyp  1,  dock

användes en retorik som fick det att låta som idealtyp 3 exempelvis genom att låta medborgaren

vara en viktig grundbult i politiken. Problemet var vad begreppet fylldes med för begränsande och

specifik innehåll. Det franska exemplet utgör dock en bild av riskerna med idealtyp 3, att man kan

maskera  etnisk  assimilering  med  ord  som är  mindre  etniskt  laddade  vilket  gör  en  strategi  för

integration svår att bedöma om man inte också ser till vad de texterna egentligen innebär.

Den fjärde  idealtypen,  ”Mångkulturell  politik”,  utgår  från  en  civil  förståelse  av  den  nationella

identiteten i kombination med att främja minoritetskulturer aktivt. Denna idealtyp har som jag ser

det en stor fördel utifrån Benhabibs teori och likväl som en stor nackdel. Fördelen skulle kunna vara

att det är möjligt att argumentera för denna idealtyp utifrån interkulturell rättvisa mellan grupper

med grund i  rättvisa  och frihet,  snarare än  bevarande av kulturen.  Nackdelen  här  är  att  man i

praktiken för denna idealtyp rimligen måste utgå från en del av de fel som Benhabib menar ofta är

utgångspunkten i  dagens debatt,  det  hon kallar  ”the reductionist  sociology of culture” gällande

felaktiga antaganden om kulturers natur, som jag beskrev tidigare.160 Denna idealtyp verkar inte

kunna frångå att någon i praktiken måste avgöra vad som ska räknas som grupp som ska få dessa

positiva ”kompenserande” rättigheter och vilka grupper eller  undergrupper  som inte  ska få det.

Risken som finns är att bara en liten elit i minoritetsgrupperna får den tilldelade makten, vilket

därmed stämmer illa med argument kring frihet och rättvisa, åtminstone för individerna i grupperna

158 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, s. 90.
159 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 11 – 12.
160 Benhabib, Seyla, a.a. s. 4 – 8.
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eller de undergrupper som finns inom minoriteten. Detta problem verkar svårt att frångå. Utifrån

Taylors krav på att uppmärksamma och värdesätta kulturer jämlikt verkar denna idealtyp ha sina

fördelar  genom att  staten kompenserar  minoritetsgrupperna genom särskilda positiva rättigheter.

Problemet ur Taylors perspektiv skulle möjligen å ena sidan vara vad som skapar sammanhållning i

samhället som helhet, frågan är om den civila gemenskapen kan vara tillräckligt stark. Å andra

sidan skapas dock här en starkare gemenskap med de ”signifikanta andra” i sin grupp, vilket är en

styrka. Ett helt samhälle kan omöjligen utgöras av signifikanta andra, vilket innebär att en civil

förståelse  av  den  nationella  identiteten  kan  räcka  om  det  inom  minoritetsgrupperna  bildas

tillräckligt  starka  band  och  majoritetsbefolkningen  ändå  har  sin  kultur  som  fungerar  extra

sammanlänkande dem emellan. Sett från Sayads variant av postkolonialism är den mångkulturella

politik som idealtyp 4 innebär något som skulle kunna vara en fördelaktig integration. Möjligheten

för  olika  immigrantbaserade  grupper  att  få  utveckla  och  bevara  sin  kultur  ses  som värdefull.

Problemet här handlar nog snarare om risken för marginalisering av de etniska minoriteterna som

redan har svårare att ta sig in på exempelvis arbetsmarknaden. Det är dock ett problem som snarare

drabbar  idealtyp  2,  så  om staten  lyckas  hålla  sig  till  en  ideal  mångkulturell  politik  borde  inte

marginalisering utgöra någon större risk just eftersom de positiva rättigheterna ska kompensera för

att grupperna utgör minoriteter, både i bemärkelsen ej dominerande kultur och i antal anhängare.

Varken Sverige eller Storbritannien hamnade slutligen i denna idealtyp, men för båda en retorik och

en officiell hållning, samt även vissa försök som tydde på denna idealtyp. Detta visar hur pass olika

strategier man kan formulera inom denna idealtyp och ändå i resultat och praktik hamna i varsin

annan idealtyp, ”Assimilering till civil gemenskap” för Sveriges del respektive ”Politik för etnisk

exkludering” för Storbritanniens del. De formella, långtgående rättigheterna som gör att Sverige

drar åt idealtyp 4 är något som borde ses som positivt utifrån alla tre politiska teoretiker då det ger

människor en möjlighet att komma in i det nya samhället och få sin röst hörd vilket alla tre borde

kunna ställa sig bakom. Kritiken från Benhabibs teori rör sig kring individerna inom de kulturer

som får bli representerade i den mångkulturella politiken. Hur skulle undergrupper och människor

med andra åsikter än majoriteten inom minoritetsgruppens åsikter höras i detta system, ens om de

formella  rättigheterna  innebar  reellt  inflytande.  Taylor  skulle  kritisera  avsaknaden  av  en

övergripande  plan  för  samhällsgemenskapen  och  Sayad  risken  för  marginalisering.  Gällande

Storbritanniens lösning inom ramen för idealtyp 4 handlar den om deras inramning kring  Race

Relations Act, multikulturalism och lika möjligheter. Däremot överskuggas deras goda intentioner

av en konservativ bild av etniska grupper, vilket innebär att  kritiken från de tre filosoferna här

samstämmigt i ett första läge skulle handla om att vissa grupper omöjligen kan få en jämlik och
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rättvis position i det brittiska systemet då vissa grupper inte erkänns ha egna, separata intressen.

Något som blivit tydligt i detta kapitel, om det inte redan tidigare har anats, är att idealtyperna för

integration  inte  på  ett  direkt  sätt  kan  sammanfogas  med  de  politiska  teoretikerna  även  om de

uppenbarligen föredrar olika idealtyper. Detta beror på att man kan utforma integrationen på olika

sätt trots att man placerar sig inom samma idealtyp, vilket har synts i de exempel som Sverige,

Frankrike  och  Storbritannien  fått  utgöra.  Annorlunda  uttryckt  kan  en  viss  idealtyp  fyllas  med

varierande innehåll och beroende på detta innehåll och utformningen av idealtypen ser teoretikerna

olika fördelar och nackdelar. Teoretikerna kan även förespråka samma idealtyp, men då utifrån olika

grunder och förmodligen kräva ett visst innehåll som också skulle skilja sig mellan teoretikerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av teoretikerna skulle förespråka idealtyp 1 och alla skulle

förespråka idealtyp 2 framför idealtyp 1. Den som möjligen skulle kunna argumentera starkast för

idealtyp 2 är Sayad, men det finns andra idealtyper han förmodligen skulle föredra. ”Assimilering

till civil gemenskap” är den idealtyp som Benhabib skulle förespråka, då den inte behöver utgå från

de,  enligt  henne,  felaktiga  antaganden  om  kulturers  natur.  Idealtyp  4  är  den  idealtyp  som

förmodligen  både  Sayad  och  Taylor  skulle  förespråka  i  första  hand,  i  andra  hand  skulle  de

förmodligen föredra idealtyp 3 i och med att den inte heller premierar en viss kultur framför andra.

Sayad kan även förespråka idealtyp 3 om den fylls  med ett  visst  innehåll.  Den sammanfattade

placeringen av teoretikerna illustreras i bilden nedan.

Bild 3, Idealmodellen för integration med de politiska teoretikerna.
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6. Normkritisk granskning och förslag för framtida integration

I det här kapitlet gör jag slutligen den normativa granskningen och kommer fram till vilka värden

som faktiskt bör eftersträvas samt hur detta bör göras. Detta görs utifrån det arbete jag gjort hittills i

denna uppsats. Till att börja med kommer jag att ta ställning till de politiska teorierna och därifrån

bygga vidare på den normativa diskussionen. Det har i det senaste kapitlet, om inte tidigare, blivit

tydligt att olika strategier för integration lyfter fram olika prioriteringar. I vissa strategier lägger

man tydlig tonvikt på existerande kultur i landet, i vissa prioriteras individens självständighet och i

andra gruppens. Det finns naturligtvis nackdelar och fördelar med alla strategier och det är svårt att

veta  hur  resultatet  blir  i  verkligheten.  Många  gånger  är  motiven  och  intentionerna  goda  eller

åtminstone formulerade på ett fördelaktigt sätt, men resultatet blir ändå i många fall marginalisering

och segregering. Utifrån hur världen ser ut i dag är det inte realistiskt för ett land att inte ha en plan

för någon form av integration då det är få länder i dag som består av en homogen befolkning. Ser

man  det  i  ett  ännu  större  perspektiv,  vilket  jag  kort  berört  några  gånger  i  uppsatsen,  handlar

integration om samhället som helhet och inte bara om att integrera grupper som kommer in utifrån.

Det är till exempel inte ovanligt att det i grunden finns olika kulturella etniska grupper inom landet,

men även andra grupper som riskerar att hamna i utkanten av samhället av olika anledningar vilket

gäller  alltifrån hbtq-personer  till  arbetslösa.  Så som Favell  uttryckte det  i  sin  bok,  handlar  den

egentliga frågan kring integration om ”The unity of the nation”.161 Hur detta ska lösas är som sagt

svårt att komma fram till.  Man måste hitta den form av integration som kan få ett pluralistiskt

samhälle och land att hålla samman. Denna integration ska inte enbart få människor att inte drabba

samman i  konflikter,  utan  även få  människor  att  känna samvaro med andra i  samhället  för  att

exempelvis kunna känna legitimitet över att betala skatt. Tidigare i historien låg fokus främst på att

integrera olika samhällsklasser, vilket fortfarande är något det finns behov av, men än mer akut i

dag är integreringen av immigranter och de olika etniska grupper som redan finns och för en längre

tid funnits inom de olika länderna.

Vilka värden som bör prioriteras vid integration och vilket strategi som är bäst lämpad för att uppnå

detta är verkligen inte självklart. Det finns en grundläggande konflikt mellan idéer om människans

och gruppers natur och vad som är viktigast. Det som jag genom denna uppsats kommit fram till i

korta drag är att det är viktigt att både ge människor möjlighet att utvecklas i egenskap av individer,

samtidigt som kulturerna får en plats i samhället då de utgör en viktigt grund för gemenskapen

mellan  människor.  Utöver  detta  behöver  samhället  en  övergripande  gemenskap  och

sammanhållning för att inte slås sönder inifrån. Det är inte en lätt utmaning, vilket inte minst syns i

161 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 170.
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världens länder i dag. Frågan är då i ett första läge om man bör gå på Benhabibs eller Taylors teori i

anslutning till integrationsproblemet. Vilken teori som i övrigt är den rätta kan lämnas utanför den

här  diskussionen.  Det  som här  är  av  intresse  är  vad  som är  lämpligast  och  mest  värdefullt  i

anslutning till integration.

För det första tilltalas jag starkt av Taylors resonemang baserat på människan som en social varelse

som  behöver  gemenskap  för  ett  värdefullt  liv,  samt  att  detta  bör  respekteras  jämlikt  mellan

människor.  Däremot  finns  det  stora  problem angående  hans  förståelse  av  kulturers  natur,  eller

åtminstone vilka konsekvenser som följer i behandlingen av kulturer utifrån hans beskrivning av

dem. Det problem som jag ser med Taylors teori, finns också som styrka hos Benhabib. Hon menar

att kulturer inte är homogena, väl avgränsade enheter med ett tydligt, särskiljt innehåll och därför

bör de heller inte behandlas utifrån sådana premisser. Det verkar svårt att anamma Taylors teori utan

att  i  stor  utsträckning i  praktiken behandla kulturer  som homogena enheter  vilket  gör att  vissa

subkulturer och variationer inom kulturer ofrånkomligen missas och som därmed inte får komma

till uttryck. Jag anser därför att Benhabibs teori är bäst lämpad som grund för vilka värden som bör

prioriteras vid integration, särskilt eftersom hon till skillnad från många andra liberala teoretiker

även lägger stor vikt vid jagets skapande i dialog med sin omgivning.

När det gäller Sayad och hans form av postkolonialism ser jag ingen större anledning till att den inte

kan användas som tillägg till Benhabibs teori när det gäller integrationsarbetet. Det postkoloniala

perspektivet verkar kunna vara användbart i en integrationsprocess, oavsett vilket land det sker i.

Kärnpunkten inom postkolonialismen handlar om att försöka synliggöra alla människor, även ”den

nye” i samhället i dessa processer för att inte fler orättvisor ska skapas och som i förlängningen

riskerar att leda till oro och fler konflikter.

Det är tydligt att oavsett vad man tycker om de olika idealtyperna är ingen av dem någon garant för

alla människors lika värde och del i gemenskapen i samhället, inte ens i sin ideala form. Sverige,

Frankrike och Storbritannien har olika strategier och verkar placera sig inom olika idealtyper, men

de  dras  alla  med  vissa  problem.  Det  syns  att  formell  lagstiftning  verkligen  inte  garanterar

välfungerande integration. Möjligen är dock tillgången till medborgarskap ett nödvändigt men inte

tillräckligt krav med utgångspunkt i dagens värld där fokus ligger på nationer som grund för de

mänskliga rättigheterna och ett värdigt mänskligt liv, trots globaliseringen.

Något som inte bör vara en del av en integrationsstrategi sett i skenet av Benhabib med tillägg av
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delar av Sayads postkolonialism är den främsta ”rätten att vara neutral”, vilket bland annat uppkom

i relation till  Frankrike.162 Från Sayads synvinkel är det inte fel att vara neutral eller att få vara

neutral. Det som blir problematisk är om den påstådda neutraliteten blir placerad som ett ideal i

samhället. Dels eftersom detta gör att människor som inte är ”neutrala” på grund av exempelvis en

viss trosuppfattning därmed degraderas i samhället och dels för att påståenden om neutralitet är

oerhört  komplicerade  och  i  realiteten  något  som  är  svåruppnått,  särskilt  i  skenet  av  Sayads

postkoloniala teori.

Ett  konkret  exempel  som  kan  tas  upp  i  relation  till  länderna  utifrån  Benhabibs  teori  på  hur

integration  och  immigration  borde  hanteras  är  hanteringen  av  rasismen  i  Frankrike  och

Storbritannien. Här är ett tydligt exempel på hur länderna valt olika sätt att hantera problemet på

vilket Favell tog upp på flera ställen i både kapitlet om Frankrike och Storbritannien.163 I Frankrike

är det öppet att uttrycka och debattera det, vilket innebär att de rasistiska åsikterna kraftfullt kan

bemötas då majoriteten är emot. I Storbritannien har man istället valt att tysta ner det helt i det

offentliga vilket gör att  det  istället  yttras i  det privata.  Utifrån den deliberativa demokratin ska

förvisso inte alla frågor diskuteras för all framtid, men det är nödvändigt att frågan inte förbjuds.

Om man däremot kommer fram till att en viss åsikt inte är förenlig med det grundläggande för

deliberativ demokrati, det vill säga jämlikhet och ömsesidig respekt, har man fortfarande rätt att ha

den åsikten men det utgör inte en acceptabel grund för ett argument.

Jag anser vidare att länderna borde fokusera mer på hur de vill att sina samhällen ska se ut,vilka

grundförutsättningar som ska finnas för olika individer i samhället och mindre på hur samhället ser

ut, har sett ut eller ännu värre hur de föreställer sig att det har sett ut. Jag menar inte att någon ska

strunta i sin historia, kultur eller sitt arv men att fokus borde vara hur vi vill att samhället ska vara.

Det är få saker som tyder på att kulturer är statiska även om det finns de som agerar utifrån detta,

oavsett om det rör sig om en religiös kultur eller inte. Med tanke på den globala värld vi lever i och

de olika kulturer  som finns runt omkring oss,  borde vi  fokusera mer på hur vi kan uppmuntra

kulturerna att mötas och tillsammans jobba framåt för ett bättre samhälle, istället för att fokusera på

att föra in grupper och kulturer i statiska system som de facto inte finns. Oavsett om man befinner

sig i Sverige, Storbritannien eller Frankrike utgör inte dessa nationer ens från början några statiska

enheter om man ser till hur de sett ut genom olika perioder i historien. Förändringar är på sätt och

vis ofrånkomliga vilket gör att det på sätt och vis är kontraproduktivt att tro att kulturer kan föras in

162 Favell, Adrian, Philosophies of integration, s. 155.
163 Favell, Adrian, a.a. s. 226.
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i de strukturer som redan finns ”så att allt kan vara som vanligt”. De strukturer som de förs in i är

ändå inte är statiska även om vi, allra helst i västvärlden, inbillar oss att vi hittat sanningen trots att

det  bara  inom  Europa  uppenbarligen  finns  många  olika  ”sanningar”  om  hur  integration,

immigration och samhället bäst ska hanteras.

Fokus bör som sagt vara mer på hur samhället inom ett visst land bör se ut och sedan sträva efter att

skapa ett sådant samhälle. Här anser jag att Giddens smältdegel kan vara användbar. Smältdegel-

perspektivet fokuserar på att olika kulturer får blandas och skapa flera olika nya uttryck. Resultatet

är inte en ny homogen kultur, utan snarare flera nya kulturella uttryck, grupper och subgrupper som

går in och ut ur varandra. Det skapas följaktligen en ständigt föränderlig social miljö.164 Detta går på

ett naturligt sätt att kombinera med Benhabibs teori, samt kritik mot hur man ser på kulturers natur.

I smältdegeln blir gränserna mellan kulturer och grupper flytande då de saker som grupperna kan ha

gemensamt.  Dessutom uppmuntrar  detta  till  en  samvaro  mellan  grupper  där  inte  deras  främsta

uppgift blir att åtskilja sig från varandra och skapa yttre gränser. Det här är naturligtvis inte helt lätt

att  uppnå i  verkligheten  men ett  klimat  mellan grupper  jag anser  att  man bör  eftersträva.  Den

blandning av olika kulturella uttryck och de valmöjligheter det innebär för individer blir en del av

det som fungerar  sammanhållande inom ett  land. Människor ingår  naturligt  i  flera grupper och

genom smältdegel skapas ett samhälle som är anpassat efter just det. Precis som jag var inne på i

kapitel 2 kan smältdegeln kombineras med Borevis idé om att förändra samhällsgemenskapen och

förståelsen för den nationella identiteten som grund för att lösa en del av de problem som funnits för

ländernas integration. Bortsett från att deras respektive problem ser olika ut och att de valt olika

vägar för att lösa dessa problem verkar de ha gemensamt att de saknar verklighetsförankrade, reella,

innehållsrika idéer om vad  som gör att och hur samhället faktiskt ska kunna hålla ihop.

Det är lättare att tänka sig smältdegel i form av att människor uppmuntras delta i olika sammanhang

och diskutera, eller exempelvis delta i samma typer av aktiviteter eller vistas i olika miljöer. Det är

svårare när det handlar om representation. Vilka grupper är stora nog att representeras i ett samhälle

där det rimligen kommer att uppstå många olika subkulturer och nya kulturella uttryck av olika slag.

Man skulle kunna kombinera detta ideal med någon av idealtyperna vilket skulle kunna få olika

utfall. Det verkar dock rimligare att kombinera smältdegel med idealtyp 3 eller 4 än 1 eller 2, då

smältdegeln kan förstås som en möjlighet att förändra den nationella identiteten till en mindre etnisk

förståelse vilket då automatiskt blir en rörelse mot idealtyp 3 och 4. Jag tycker att det vore intressant

att  kombinera  smältdegeln  med  Benhabibs  deliberativa  demokrati.  Sedan  gäller  det  att  skapa

164 Giddens, Anthony, Sociologi, s. 402.
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institutioner och riktlinjer som möjliggör detta. Deliberativ demokrati kan exempelvis kombineras

med representativ demokrati, men förhoppningen är att man med hjälp av deliberationen kan få en

större  förståelse  för  andra  människors  situation  och  därmed  även  lära  sig  att  prioritera  andra

intressen än sina egna, för att man inser fördelarna för hela samhället.

Det behövs en större ödmjukhet inför den nya situationen som den globala världen innebär, för

samhället och andra kulturer. Det kan tyckas att den här situationen inte är ”ny” längre, men om

man ser på världen i dag inser man att många av de problemen som visar sig i ländernas integration

på 90-talet är problem som finns i dag, om än inte nödvändigtvis i exakt samma form i samma

länder. Den moderna nationen har inte anpassat sin integration till den globala situationen och de

förändringar för befolkningens sammansättning det innebär. De ”nya” kulturerna ska naturligtvis

inte ensamma få sätta spelreglerna eller agendan i sin nya kontext, men det behövs ett större inslag

av ödmjukhet från alla för att man inte ska tro att man själv sitter på den objektiva sanningen. Allra

helst behöver immigrantlandet ett större inslag av ödmjukhet i ljuset av det Sayad tar upp angående

minoriteternas automatiska krav om att  återskapa sin kultur  vilket  inte  den dominanta kulturen

utsätts för.165 Denna ödmjukhet kan ta sig uttryck genom tydligare öppenhet för att kunna ha fel och

vilja till dialog för att kunna närma sig problemen från flera håll. Det tror jag kan uppnås genom

deliberativ demokrati.  För att  den deliberativ demokratin ska fungera måste man dels skapa ett

system där detta kan användas utan att uppta människors all tid i anspråk och dels möjliggöra för

människor och politiker att gå in med en öppnare inställning till andras synvinklar och idéer. Om

man går in med inställningen att man ensam sitter på den objektiva sanningen är förståelse för

andras perspektiv, eller en gemensam lösning närmast omöjliga att uppnå.

Olika kulturer  behöver  få  ta  plats,  samtidigt  som dialog kan skapas mellan kulturerna och nya

uttryck,  idéer  och  nätverk  skapas.  Detta  är  svårt  att  uppnå  inom  idealtyp  4  där  viss  del  av

representationen knyts till fasta grupper vilket inte uppmuntrar till öppen och dialog dem emellan.

Ändå är det denna idealtyp som både Sverige och Storbritannien placerades i sett till deras officiella

hållningar samt retorik. Ska jag vara riktigt kritisk visade inget av de tre länderna heller någon

verklig vilja på att förbättra och förändra sina egna länder utan endast på olika sätt foga in externa

grupper i system, kulturer eller idéer i den egna nationen som de själva ser som färdiga, perfekta

och objektiva system.

Staterna behöver fokusera på att istället för att bara skapa en fin retorik och officiella ”korrekta”

165 Sayad, Abdelmalek, The suffering of the immigrant, s. 90.
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riktlinjer, även skapa konkreta praktiska möjligheter att verkställa bakomliggande visioner. Detta

behöver förstås först formuleras utifrån visioner om hur man vill att samhällsklimatet ska vara för

att sedan ta fram konkreta strategier för hur detta ska möjliggöras. Det jag anser att man bör sträva

efter är ett samhälle som tillåter många former av kulturella uttryck och därmed skapar ett flöde

som individer kan röra sig inom. Därmed möjliggörs större valfrihet för individer, i och med att

andra kulturella uttryck då finns nära tillgängligt och människor har därmed en större teoretisk

möjlighet att  välja. Naturligtvis föds alla fortfarande in i  vissa grupper beroende på exempelvis

vilken familj  man kommer ifrån,  men i  ett  samhälle som fokuserar på dialog och öppenhet får

individer en större tillgänglighet till  andra grupper och kan därmed skapa en större förståelse i

realiteten för andra. På så sätt kan lagar, institutioner och debatter förhoppningsvis komma förbi det

som Benhabib tog upp kring felaktig  förståelse av en kultur  för den externe betraktaren.166 Jag

tänker mig nämligen att i och med detta samhällsklimat hamnar individer närmast inuti dessa olika

kulturer eftersom de figurerar i så olika former runt individen. Jag anser att för att detta samhälle

ska möjliggöras krävs de grundläggande principer som Benhabib tar upp: jämlikhet och ömsesidig

respekt  mellan  alla.  Jag anser  vidare  att  ”olikhet”  varken bör  låsas  fast  vid  vissa  kulturer  och

grupper, eller ses som ett hot. Genom att tillåta olikhet öppnar man upp för fler valmöjligheter för

individen, vilket medför större utvecklingspotential både för enskilda personer och i förlängningen

även samhället. Integration blir därmed ett konkret mål att arbeta för i hela samhället på alla nivåer

då syftet även gynnar samhällsutvecklingen i stort.

Det kan tyckas vara många fina ord som är svåra att förankra i verkligheten. Dock handlar det om

att försöka skapa strukturer som gör att jämlikhet och ömsesidig respekt mellan alla är möjligt. Det

är självklart svår att ta bort orättvisor men det är ännu svårare om man inte ens har en struktur där

möjligheterna  finns  för  att  ta  bort  dessa  orättvisor.  Jag  tror  att  den  deliberativa  demokratin

exempelvis kan användas på ett sådant sätt att politiska beslut på ett visst område föregås av en

deliberation, det vill säga ett samtal där olika åsikter får föras fram och diskuteras mellan dem som

påverkas av beslutet. Grunden för dialogen bör vara principer om jämlikhet och ömsesidig respekt

för att människor ska kunna gå in med den så bra inställning mot andras åsikter som möjligt. Beslut

ska  sedan  tas  med  grunden  i  denna  deliberation.  På  så  sätt  kan  omröstning  och  till  och  med

representativ demokrati användas tillsammans med deliberativ demokrati; det handlar om att allas

intressen ska tas hänsyn till och inte utifrån vad man inbillar sig att en viss grupp människor vill

utan att de ska själva vara med och diskutera.

166 Benhabib, Seyla, The claims of culture, s. 4 – 8.
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7. Slutsatser och sammanfattning

Jag har nu i flera steg redogjort för integration i en europeisk kontext där tre länder fått illustrera

exempel  på  reell  integration.  De  tre  europeiska  länder  är  Sverige  respektive  Frankrike  och

Storbritannien som beskrivits utifrån två olika texter. För att beskriva och kategorisera ländernas

integration  har  främst  Karin  Borevis  integrationsmodell  använts,  men  även  Anthony  Giddens

smältdegel har diskuterats. De olika idealtyperna och ländernas olika sätt att hantera integrationen

har sedan diskuterats utifrån i huvudsak de tre politiska teoretikerna Seyla Benhabib, Charles Taylor

samt Abdelmalek Sayad.

De  frågeställningar  som  ställdes  upp   i  början  av  uppsatsen  har  successivt  besvarats  genom

uppsatsen. Integrationen i Sverige, Storbritannien och Frankrike skiljde sig på många sätt trots att

de på många sätt hanterar samma typer av problem. Detta är naturligt på grund av ländernas olika

strukturer,  historia och kultur,  men det är trots allt  intressant att  se att  alla tre behöver hantera

upplevda hot och problem som följer av EU-samarbeten, internationalisering, flyktingströmmar och

det alltmer mångkulturella  samhället  och att  de hanterar detta på väldigt  olika sätt.  Just  EU är

intressant då EU är ett samarbete som på många sätt initierats av bland annat Storbritannien och

Frankrike, men att man på det här området snarare har sett samarbetet som ett problem istället för

en möjlighet. När det gäller hur integrationen såg ut i respektive land på 90-talet och hur de kan

beskrivas  i  relation  till  idealtyperna,  vilket  är  uppsatsens  första  frågeställning,  kan  detta

sammanfattas på följande sätt:

Den  svenska  staten  satsade  på  en  mångkulturell  politik  där  människor  genom  ett  relativt

lättillgängligt medborgarskap, långtgående rättigheter även för icke-medborgare, samt möjligheter

för  etniska  minoriteter  att  organisera  sig  i  intressegrupper  inom  det  korporativistiska  svenska

systemet  skulle  integreras  i  samhället.  Resten  tänkte  man  sig  skulle  lösa  sig  genom

välfärdsinstitutionerna.  I  det  svenska  fallet  syns  en  tilltro  till  rådande  system,  ramverk  och

institutioner. Staten verkar tro att det svenska systemet kan hantera alla typer av intressen och lösa

frågan  om  diskriminering  och  inkludering  utan  att  ändra  på  systemet  eller  lägga  till  någon

övergripande plan eller  riktlinje för hur det  ska hanteras.  Trots  att  staten då verkar sträva efter

idealtyp 4 i Borevis modell är den verkliga situationen inte lika upplyftande som den formella. Trots

formella möjligheter fungerar det inte i praktiken och Sverige verkar i slutändan landa i idealtyp 3,

även om staten officiellt strävar efter idealtyp 4.
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Den  franska  staten  förde  en  politik  bottnad  i  det  egenproklamerade  neutrala,  objektiva  och

universella  värden  i  kombination  med  stor  tilltro  till  sina  kulturella  institutioner  och  en  stark

betoning av det sekulära, vilket man anser vara en del av sin neutralitet. Trots detta syns hur den

franska  politiken  särbehandlar  vissa  grupper,  samtidigt  som  den  egna  majoritetsbefolkningen

premieras.  Det  uttrycks  till  och  med  explicit  att  muslimer  måste  göra  en  större  individuell

uppoffring än andra och idealet är att överge sin egen tidigare kultur för den franska nationen och

kulturen. Frankrike maskerar sin politik bakom ord om autonomi, frihet och neutralitet vilket skapar

en retorik som låter som idealtyp 3. Dock placerar sig Frankrike slutligen i idealtyp 1, Assimilering

till etnisk gemenskap på grund av betoningen på assimilering och de strikta kraven och villkoren

som medborgaren måste uppfylla för att få möjlighet att integreras.

Den brittiska staten förde en politik  byggd på gamla  lösningar  och system med fokus på  race

relations  och  med  ”multikulturalism”  som  övergripande  koncept.  Precis  som  i  Sveriges  fall

formuleras politiken på ett  sätt  som skulle placera sig i  idealtyp 4,  men i  praktiken exkluderas

etniska grupper från majoritetsbefolkningen och de positiva rättigheter som ges till grupperna syftar

till att hålla dem nöjda snarare än att ge dem reellt inflytande. Dessutom har vissa händelser skapat

ytterligare polarisering och rädsla mellan grupper och nya inslag i lagstiftningen har skapat större

skepsis  mot  invandringen.  Trots  att  Storbritannien  följaktligen  formulerar  sig  som  idealtyp  4

placerar  sig  landet  på  grund  av  sin  verkställande  politik  och  de  verkliga  konsekvenserna,

sammantaget i idealtyp 2, Politik för etnisk exkludering.

Den andra frågeställningen, vilka värden och politiska idéer som prioriterats i de olika idealtyperna

har  besvarats  fortlöpande  under  uppsatsen  och  synliggjorts  både  i  relation  till  de  exempel  på

integration som de tre länderna fått illustrera och i relation till  de tre politiska teoretikerna. Jag

kommer  här  kortfattat  att  beskriva  detta.  Idealtyp  1,  ”Assimilering  till  etnisk  gemenskap”,

värdesätter sammanhållningen i samhället framför allt annat och försöker konstruera en homogen

befolkning trots att människor kommer från olika bakgrund och förutsättningar. Idealtyp 2, ”Politik

för  etnisk  exkludering”,  kräver  precis  som  idealtyp  1  en  etnisk  förståelse  som  grund  för

sammanhållningen. Dock värdesätts dock andra kulturer i denna idealtyp, men endast exkluderade

från majoritetsbefolkningen. De värden som här prioriteras är dels att kulturer ska kunna bestå som

egna, separata enheter och dels att den etniska förståelsen är grundläggande för sammanhållningen

och därför bör man skapa separat sammanhållning inom olika etniska grupper. Båda dessa två första

idealtyper värdesätter grupper och kulturer högre än enskilda individer och etniciteten ses som en

vital aspekt för integrationen. 
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Den tredje frågeställningen hur de fyra idealtyperna kan bedömas utifrån skilda politiska teorier,

gjordes  utifrån Seyla  Benhabib,  Charles  Taylor  och Abdelmalek  Sayad.  Assimilering till  etnisk

gemenskap kunde inte försvaras av någon av de tre teoretikerna. En av huvudanledningarna till

detta var att en kultur här ställs över alla andra, vilket ingen av dessa teoretiker kan försvara. Politik

för etnisk exkludering sågs av de tre teoretikerna som ett bättre alternativ än idealtyp 1, då andra

kulturer här får en bättre chans att existera och utvecklas trots att den blir exkluderad från resten av

samhället. Den teoretiker som rimligen kan tänkas försvara denna idealtyp i större utsträckning än

de andra är Sayad, men det är inte den idealtyp han skulle föredra då det inte skapas någon reell

möjlighet  för  gruppen  att  påverka  resten  av  samhället  och  gruppen  dessutom  utesluts  från

majoritetsgruppen. ”Assimilering till civil gemenskap”, idealtyp 3, är den idealtyp som Benhabib

rimligen skulle föredra i och med att den syftar till att behandla alla kulturer likvärdigt men utan att

den  kräver  en,  enligt  henne,  felaktig  förståelse  av  kulturer  som  bland  annat  homogena,  väl

avgränsade grupper för att kunna fungera. Idealtyp 3 föredras av både Sayad och Taylor framför

idealtyp  1  och  2,  men  Sayad  skulle  förmodligen  kritisera  idealtyp  3  för  att  inte  tillräckligt

kompensera för den lägre position etniska minoriteter och immigranter automatiskt har i ett nytt

samhälle och Taylor skulle förmodligen mena att kulturers lika värde inte tillräckligt explicit får

vara  en  del  av  detta  samhälle.  Av  dessa  olika  anledningar  skulle  därför  Sayad  och  Taylor

förmodligen föredra idealtyp 4,”Mångkulturell politik”. Benhabib skulle föredra idealtyp 4 framför

idealtyp  1  eller  2,  men  förmodligen  argumentera  för  att  idealtyp  4  måste  utgå  från  felaktiga

antaganden om gruppers natur och därmed främst argumentera för idealtyp 3.

Den fjärde frågeställningen vilka värden som bör prioriteras i integration och vilken strategi som är

lämplig  utifrån  dessa  värden,  besvarades  framförallt  under  uppsatsens  sjätte  kapitel.  Jag

argumenterar  här  för  en  utgångspunkt  i  Benhabibs  deliberativa  demokrati  och  grundläggande

principer om jämlikhet och ömsesidig respekt tillsammans med Giddens smältdegel där fokus läggs

på kulturer får blandas på olika sätt och skapa en heterogen blandning av många olika kulturella

uttryck, subkulturer, kulturer och grupper vars gränser inte åtskiljer människor tydligt från varandra.

Detta  kombineras  även  med  Borevis  diskussion  om  att  staten  kan  välja  att  försöka  förändra

förståelsen för en nationella identiteten, det vill säga demos-kulturen, där jag menar att smältdegel-

idén kan föras in som en del av den nationella identiteten. Den av de fyra idealtyperna som detta

kan rymmas i på bästa sätt är idealtyp 3 på grund av att kulturer tillåts existera jämsides men utan

att kräva enheter som ska få extra positiva rättigheter, vilket inte skulle uppmuntra till dialog, utbyte

mellan grupper samt bildande av subgrupper och nya kulturella sammanblandningar då dessa i så

fall  inte  skulle  få  samma  positiva  rättigheter  som  ”ursprungsgrupperna”.  Det  är  också  denna
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idealtyp som Benhabib rimligen borde argumentera för. Den idealtyp som jag argumenterar för är

följaktligen ”Assimilering till civil gemenskap”, men den måste fyllas med visst innehåll för att den

ska vara en lämplig strategi för integration. Precis som visats med hjälp av de tre ländernas sätt att

hantera  integrationen på  finns  det  tyvärr  många sätt  man kan misslyckas  med integration.  Om

utgångspunkten är att  ”olikhet”  är en resurs som skapar  valmöjligheter  för människor som kan

utveckla samhället i stort, samt att man strävar efter att skapa dialog och förståelse, anser jag trots

allt att lyckad integration i realiteten är möjlig.

Utifrån situationen i dag 2016, går det enkelt att se att integrationen inte är löst i vare sig Sverige

eller något av de andra länderna. Globaliseringen har på många sätt ökat sedan tiden som Soininens

och  Favells  texter  avser,  men  många  av  de  problem  som uppenbarligen  fanns  på  90-talet  är

desamma eller liknande som staterna måste försöka hantera i dag. Vid 90-talets början var det vissa

kriser och krig som resulterade en del av de flyktingströmmar som då kom till de tre länderna som

beskrivits i denna uppsats. I dag är det framförallt andra kriser och krig som gör att människor flyr

till Europa och mellan länder i Europa, men många andra aspekter är fortfarande desamma trots

maktskiften och att det nu är andra främlingsfientliga partier än på 90-talet som försöker få makt.

Integration är något som jag anser att man måste arbeta ännu mer aktivt med än man gör i dag och

trots att jag här har utgått från 90-talet tycks det uppenbart att behovet av bättre, tydligare och mer

innehållsrika integrationsplaner är nödvändiga. Problemen som finns i dag kommer annars bli värre

i och med att segregering och marginalisering delvis har med människors attityder att göra. Det är

något som det måste arbetas med frekvent över tid då det är sådant som inte kan förändras på några

månader. I och med att heterogeniteten i den moderna staten inte heller ser ut att minska är det än

mer  bråttom;  hur  ska  man  annars  kunna  integrera  nya  människor  när  det  inte  finns  någon

gemenskap och sammanhållning i det samhälle de kommer till? 

Integration är väldigt komplext och något som måste arbetas med över tid. Det krävs mer forskning,

särskilt i anslutning till utvecklingen de senaste åren. Jag ser ett särskilt behov av att fokusera på

integration i en bred bemärkelse där man försöker ta in så många olika aspekter som möjligt för att

lösa de problem som uppstått. Det visade sig i exemplet Storbritannien att det inte är en bra strategi

att försöka separera frågorna från varandra. Integration handlar, som jag varit inne på flera gånger

genom uppsatsen, om mer än att människor ska komma in på arbetsmarknaden. Därför borde också

forskningen ta ett bredare grepp om frågan, även om specifik forskning naturligtvis också behövs.

Integration handlar om att känna någon form av samhörighet och gemenskap med andra i samhället

för  att  få  det  att  fungera.  Den  här  uppsatsen  har  framförallt  fokuserat  på  integrationen  av
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immigranter, men i en större utsträckning handlar det om integration av hela befolkningen i ett land

vilket  är  viktigt  för  att  alla  människor  ska  få  ett  värdigt  liv  med  tillgång  till  de  mänskliga

rättigheterna. 

Den integration jag slutligen kom fram till som bör eftersträvas behöver kompletteras med praktiska

lösningar i  ett  visst  samhälle för att  kunna fungera i  verkligheten.  Staten och dess institutioner

behöver skapa konkreta utrymmen för olika kulturer att mötas och former av deliberativ demokrati

behöver skapas där människor får och kan delta. Min förhoppning är att man inte kommer fastna i

dagens debatt vid frågor om asyl och legala möjligheter att ta sig till ett land utan också lägger stor

vikt vid hur människor ska integreras och vilket samhälle vi vill ha. Staten kan inte förlita sig på

vare sig kulturella institutioner, välfärdsinstitutioner eller gamla lösningar på gamla problem. Fokus

måste förflytta sig från att bevara det samhälle människor inbillar sig att de alltid levt i, då faktum

är att samhället hela tiden förändras på många sätt. Nya tider innebär nya problem och att tro att

gamla system, vare sig det rör sig om ett visst kulturellt innehåll, vissa ramar eller tillgång till vissa

rättigheter räcker inte detta om staten inte också har en övergripande bred plan som hela samhället

kan arbeta för att uppnå. Integration handlar som sagt inte bara om en viss fråga eller en viss del av

samhället, det är något genomgripande som också måste angripas och jobbas med på alla nivåer. Nu

gäller det att staterna vågar lägga större tonvikt på ett gynnsamt samhälle där ”olikhet” kan ses som

en tillgång och skapar en grund som ska utgöra gemenskapen i det heterogena samhället och att

staten inte fastnar vid att försöka bevara något som inte går att bevara. Den globala världen är ett

faktum och så även det heterogena samhället.
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