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Malmö är en hårt segregerad stad. Mot bakgrund av en kvantitativ analys av Malmös sociala rum 

och en diskussion om integration och förändring, framhålls de viktigaste förutsättningarna för att 

ett positivt möte ska kunna skapa eller förändra nätverk mellan människor med olika etnisk 

bakgrund. Dessa förutsättningar samlas upp i begreppet associativ identitet; att via delade 

erfarenheter finna gemensamma beröringspunkter. Kooperativ hyresrättsförening analyseras 

sedan som en möjlig associativ identitet i området Möllevången. Uppsatsen har tillkommit i en 

pendlande rörelse mellan kvantitativ analys, intervjuer med personer med erfarenhet av 

integrationsfrågor och egna observationer. Det konstateras att kooperativa hyresrättsföreningar är 

en genomförbar metod för att främja integration vid Möllevången och möjliggöra att området 

bibehåller sin roll som mångetnisk mötesplats i staden. 

  

 

Centrala begrepp: Malmö, etnicitet, segregation, integration, associativ identitet, nätverk, 

Möllevången  
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Inledning 
 

 

 

 

Hade du känt mej / hade du inte dömt mej / hade jag hjälpt dej / hade du aldrig glömt mej / 

hade du tatt dej tid / hade du kanske fattat / hade jag vågat / hade vi kanske snackat / hade 

vi bara haft mer tid / hade jag kanske satt mej brevid / hade vi lärt känna varandra / hade vi 

inte varit så rädda för andra  

(Timbuktu, ”Pendelparanoia” på T2: Kontrakultur) 

 

en skånske rapparen Timbuktu berättar i låten ”Pendelparanoia” om ett utbyte av arga 

blickar i ett pendeltågs trängsel där fördomar bekräftas och fördjupas. Om det absurda i att 

instinktivt reagera på en schablonbild av en annan människa och därefter döma henne. I 

refrängen, som citatet ovanför är taget ifrån, tar han upp hur det kunde ha varit, om de två 

personerna hade förstått varandras situation och vågat eller tagit sig tid för att prata. Det gör de 

inte. Låten slutar med refrängen, men när den avklingar lämnas trots allt en vag förhoppning kvar 

om att fördömanden kan förvandlas till positiva möten.  

De två schablonbilder som Timbuktu använder för att bygga upp sin låt är ”svensken” och 

”invandraren” och orimligheten i en sådan kategorisering och hur den försvårar mötet mellan 

människor, lyfts fram på ett genialt enkelt sätt.  

Sammanhanget som jag arbetar i är staden Malmö och min utgångspunkt är mötet. Cirka 38% av 

Malmös befolkning har utländsk bakgrund (Områdesfakta, 2002) och staden har ett akut behov 

av erkännande av andra typer av erfarenheter än den svenska eller västeuropeiska. Det krävs en 

omdefiniering; en mental förändring, mot en annan syn på när man erkänns som malmöbo.  

Filosofen Charles Taylor har erkännandet som utgångspunkt i sin bok Det mångkulturella samhället. 

Han menar att ett samhälle som aktivt eller passivt misskänner en person eller en grupp skadar 

densamma genom att tvinga in denna i en förvanskad självbild.  

Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor. Det är ett 

livsnödvändigt mänskligt behov. (Taylor, 1999:38) 

Taylor anser att det som måste ske är vad Hans George Gadamer har kallat en 

”sammansmältning av horisonter” mellan olika kulturer (Taylor, 1999:69), där de normer vi 

tidigare tagit för givet  justeras mot en ny typ av förståelse. Det personliga mötet är ingången till 
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denna förändring. Mötet är den grundläggande förutsättningen för att människor ska kunna 

förstå och erkänna varandra, men det räcker inte. Mötet måste kunna utvecklas till djupare 

relationer, så att nya sociala nätverk kan växa fram. Det är först här som en verklig förändring 

kan komma till stånd.  

I en delad stad som Malmö (se del 1) kommer många möten emellertid aldrig att inträffa och än 

mindre kommer några nya nätverk att skapas. Risken är att fördomar istället kommer att fortsätta 

bekräftas och fördjupas på avstånd. Hur kan då denna utveckling brytas? Finns det realistiska 

metoder för att skapa förutsättningar för möten som på längre sikt kan leda till 

gränsöverskridande sociala nätverk? Eller sker dessa möten redan på vissa platser?  

 

Syfte 

Uppsatsen framhåller det positiva mötet som en väg att skapa nätverk mellan människor mot 

bakgrund av segregationstendenser i Malmö som är knutna till malmöbors etniska1 identitet. Med 

utgångspunkt i dessa analyser avgränsas ett geografiskt område, som kan ha positivt inflytande på 

malmöbons syn på etnisk mångfald och ett konkret arbetssätt som lämpar sig i det området. 

Området och arbetssättet analyseras som en möjlig väg att utifrån områdets premisser skapa 

förutsättningar för nätverk mellan människor med olika etnisk bakgrund.  

 

Problem 

Problemet som uppsatsen avser att bemöta består av tre delar. Dels analysen av staden Malmö 

och skapandet av ett förhållningssätt till integration och förändring mot denna bakgrund, dels 

förståelsen av mötet som en länk till sociala nätverk och sist analysen av ett praktiskt redskap för 

att skapa förutsättningar för nya nätverk:  

 

                                                           
1 Invandrare, svensk, utländsk bakgrund, etnicitet och kultur är begrepp som redan har dykt upp i den här uppsatsen. 
Ofta tvingar integrationsdiskussioner in människor i kategorier som de själva har svårt att känna igen sig i. De 
kvantitativa redskapen som finns att tillgå för att definiera och avgränsa etniska eller kulturella grupper, som till 
exempel födelseort, är trubbiga och kan endast ange tendenser. Vad innebär till exempel utländsk bakgrund? Enligt 
Områdesfakta 2002 innefattar det ’födda i utlandet’: 24% och ’födda i Sverige med minst en förälder född i utlandet’: 
14%. Oprecisa definitioner, vilket kommer att visa sig i del ett, men även tvivelaktiga. Är födda i Sverige med minst 
en förälder född i utlandet ett rimligt sätt att kategorisera? Jag har försökt att bemöta denna problematik dels genom 
att balansera min kvantitativa analys, där variabeln ”född i utlandet” är central, mot egna observationer och tidigare 
analyser och dels genom att fokusera på etnicitetsbegreppet. Etnicitet defineras i den här uppsatsen som ”identifikation 
med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.” (Nationalencyklopedin, 2002) En etnisk grupp relaterar till varandra i 
kulturella termer. Det är en subjektiv vi-känsla som inte automatiskt uppstår från de olika källorna för etniskt 
medvetande (språk, religion etcetera) (Hettne, 1986) Istället förändras gruppens självidentifikation i relation till 
historiska, ekonomiska, sociala och politiska processer. 
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Del 1: ’Var?’ är den övergripande frågan i del ett. Inledningsvis avgränsas mitt arbetsfält med 

utgångspunkt i en översiktlig analys av Malmös sociala rum. De etniska grupperingar som det i 

nuläget är viktigast att utgå från och de faktorer som kännetecknar ett område som det är 

realistiskt att arbeta utifrån, identifieras. 

– Vad är ett lämpligt förhållningssätt till Malmö och vilka tendenser visar staden upp? 

– Vilka grupper är centrala att skapa nätverk mellan och vad bör känneteckna ett område 

som det är realistiskt att utgå från mot denna bakgrund?   

– Hur bör man förhålla sig till integrationsbegreppet? 

 

Del 2: I del två bemöts frågan om ’Hur?’ man kan arbeta. Mot bakgrund av interaktionistisk teori 

och intervjuer analyseras mötet för att hitta ett redskap som kan skapa nätverk över etniska 

gränser. 

– Vad kännetecknar positiva möten och hur kan dessa leda till nya sociala nätverk?  

– Kan man hitta ett begrepp som samlar upp de mest centrala punkterna hos möten som 

leder till nätverk? 

 

Del 3: Frågan ’Var?’ går emellertid inte att helt separera från tillvägagångssättet ’Hur?’. Området 

och tillvägagångssättet kompletterar och förstärker varandra. Därför analyserar jag i del tre både 

en möjlig geografisk avgränsning och ett möjligt konkret tillvägagångssätt som är realistisk i detta 

område.  

– Är startandet av kooperativa hyresrättsföreningar (se del 3) ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att skapa förutsättningar för nätverk mellan malmöbor med olika etnisk bakgrund i 

området Möllevången och kan det indirekt påverka malmöbons syn på etnisk mångfald?   
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Metod 
 

 

 

 

 följande del redogör jag inledningsvis för mitt förhållningssätt till akademiskt arbete och min 

övergripande metodtillgång, sedan behandlas urval av empiri och teori och hur materialet som 

samlats in har analyserats. Avslutningsvis redogörs för förstudier som är relevanta för uppsatsen.  

 

Perspektiv 

Jag gör inga anspråk på vetenskaplighet utifrån termer som objektivitet eller reliabilitet och 

perspektiven jag för fram är inte avsedda att kunna verifieras eller falsifieras i traditionell mening. 

Uppsatsen präglas av min subjektiva tolkning av verkligheten, med vilken en rad känslor, åsikter 

och ställningstaganden följer. Jag har medvetet bejakat min egen närvaro i uppsatsen och 

försöker göra den trovärdig genom att tydligt redogöra för mina perspektiv, mitt tillvägagångssätt 

och mina drivkrafter. 

Det förändringsarbete som jag hoppas att uppsatsen ska leda till har hela tiden varit prioriterat 

och uppsatsen är tätt sammankopplad med sin lokala kontext. Det har varit intressant att uppleva 

den tröghet som finns inom samhällsvetenskapen vad gäller ett förändringsorienterat projekt. Allt 

är upplagt för att förstå och beskriva verkligheten och eventuellt komma med 

rekommendationer, men att faktiskt omsätta dessa i praktiken är inte en del av konceptet. För 

mig är förståelse och vilja till förändring intimt förknippat. En kurs i deltagarorienterad forskning 

(Foote Whyte, 1991; Fals-Borda, 1991) har här varit en frisk fläkt som påverkat mina metodval 

och mitt förhållningssätt till ämnet. 

Metodtriangulering (Neuman, 2000:125) sammanfattar den pendlande rörelse som under 

processens gång ägt rum mellan kvantitativ analys, intervjuer, observationer och teori, vilka utgör 

ungefär likvärdiga delar av mitt material. Exempelvis förhålls den kvantitativa analysen i del ett till 

Meads (1976) ’abstrakta sociala undergrupper’ i del två och till egna observationer i del tre. 

Empirin har löpande tvingat fram ny teori och teorin har fått mig att betrakta min vardag i 

Malmö med nya ögon.  

I
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Svagheten med det förändringsinriktade lokala perspektivet är bland annat att de generella 

analyser som görs, främst runt mötet och den associativa identiteten, är svåra att ta ur sitt 

sammanhang och använda bredare. Det induktiva perspektivet (se Neuman, 2000:49) har också 

gjort problemformulerings- och avgränsningsprocessen onödigt komplicerad. 

 

Urval – empiri och teori 

Kvantitativ analys: Till del ett har en övergripande kvantitativ analys av områdesfakta på 

stadsdelsnivå gjorts (Områdesfakta, 2002). Variablerna som analyserats är frekvens av utbildning 

(eftergymnasial), förvärvsarbete, utländsk bakgrund (födda i utlandet) inkomstnivå (disponibel 

medelinkomst) och ålder. Urvalet av variabler har gjorts utifrån en inledande hypotes om att de 

fyra första variablerna tillsammans kan ge en inblick i stadens sociala geografi och att de på olika 

sätt signalerar etablering eller stigmatisering i samhället. Ålder har betraktats som en 

kompletterande variabel.  

Variablerna sattes inledande i rangordning från 1 - 10 efter frekvens/nivå i de tio olika 

stadsdelarna. Högst andel etniska svenskar, högst inkomst, högst arbetsfrekvens, högst utbildning 

har gett den högsta rankningen (10). Härefter har rangkorrelationskoefficienten beräknats mellan 

var och en av de olika rangordningarna för att undersöka om några intressanta linjära samband 

har uppkommit (bilaga 2). Det har sedan gjorts en jämförelse på delområdesnivå där det 

medvetet letats efter extrema uttryck i staden som kan exemplifiera de samband som påvisats på 

stadsdelsnivå. Herrgården i Rosengård, Möllevången i Södra Innerstaden och Bellevue i 

Limhamn-Bunkeflo är de tre områden som valts ut för detta ändamål. 

Intervjuer: Huvudintervjuerna har gjorts med tre personer som på olika sätt är engagerade i 

integrationsfrågor och har omfattande erfarenheter på området. Deras engagemang och 

erfarenhet har motiverat mina val. De är en projektsekreterare på Arbete och integration vid 

Hyllie stadsdelsförvaltning (två intervjuer: E, 2002; E, 2003), en ideellt arbetande på 

Möllevångsgruppen (H, 2003) och en anställd på Etniska relationer Malmö Stad (G, 2003). Jag 

betraktar dem, i linje med den deltagarorienterade forskningens förhållningssätt, som 

samarbetspartners i min uppsats. De fyra intervjuerna gjordes med utgångspunkt i begreppen 

möte, erkännade och språk. Erfarenheter som uttrycktes i intervjuerna och kontakter med bland 

annat SFI-utbildningen på Södervärn, gjorde att jag övergav min ursprungliga idé om att 

undersöka språket som den viktigaste faktorn för integration. Därmed började också sökandet 

efter indirekta sätt att betrakta integrationsproblematiken, vilket så småningom ledde fram till 

begreppet associativ identitet och vidare till  kooperativa hyresrättsföreningar vid Möllevången.  
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Fältarbete: Jag bor i Malmö och tillbringar merparten av min tid där. De observationer som jag 

gjort under det gångna året med min uppsats i tankarna och samtal med människor med olika 

bakgrund, bildar en viktig del av mitt material. Det kan betraktas som ett odokumenterat 

fältarbete (se Neuman, 2000:349f) och används i mycket av min argumentation.  

Vid tiden för mitt uppsatsskrivande engagerade jag mig också i Möllevångsgruppen. Det är en 

politiskt oberoende förening som verkat i området Möllevången i nio år. Bomässor, karnevaler, 

källsortering, barnaktiviteter och kooperativa hyresrätter är något av det som de befattat sig med. 

De beskriver sig själv så här:  

Vår verksamhet leder till utveckling av lokal demokrati, ökad trivsel och trygghet, ökad 

kollektiv självkänsla. Vi riktar oss i första hand till Möllevångens ca 10 000 boende, men även 

många andra malmöbor tar del av vår verksamhet. Vi samarbetar och har kontakt med ett 

oräkneligt antal boende, tjänstemän, politiker och yrkesverksamma, för att på längre sikt söka 

en långsiktigt hållbar utveckling med utgångspunkt från ett gräsrots-, boende- och 

helhetsperspektiv. (Möllevångsgruppens hemsida) 

Teori: De teorier som använts presenteras inte i en separat teoridel utan används och citeras 

löpande i mina analyser. För att skapa ett förhållningssätt till staden och för att förstå 

segregationsprocesser har jag främst använt Manuell Castells (2001) Nätverkssamhällets framväxt, 

Georg Simmels (1981) Storstäderna och det andliga livet, antologin Den delade staden (Magnusson, 

2001) och Lindberg och Lindéns (1989) Social segmentation på den svenska bostadsmarknaden. Castells 

definition av nätverk har integrerats med Mark Granovetters (1982) argumentation i essän The 

strength of weak ties - A network theory revisted för att definiera och förstå de sociala nätverk som 

uppsatsen syftar till att förändra. 

Mötet är utgångspunkten i mitt förhållningssätt till förändring. Jag har därför sökt mig mot och 

blivit inspirerad av olika delar av interaktionistisk teoribildning, eller teori inspirerad av detta 

tankesätt, där förändring i mikromötet och erkännade är i fokus. Charles Taylors (1999) bok Det 

mångkulturella samhället, vars två grundteser återges i inledningen och hans resonemang kring 

erkännande är den teoretiska ingången till min frågeställning och en viktig inspirationskälla. Den 

kompletteras med Jürgen Habermas replik i samma bok där han särskiljer den politiska och den 

etiska integrationen och sätter gränsen för vilka kollektiv som är möjliga att integrera. Båda dessa 

nutida teoretiker tar avstamp i den amerikanska pragmatismens namnkunnigaste representant: 

George H. Mead (1976). I del två används hans tankestruktur ’den generaliserade andra’ från 

boken Medvetandet, jaget och samhället för att definiera det positiva mötet och precisera 

integrationsbegreppets olika nivåer. Ur Mångfaldens gränser av Hans Ingvar Roth (1996) har 
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begreppet ’associativ identitet’ lånats för att fånga upp erfarenheterna som framkommit i 

intervjuerna. 

Förstudier: Förberedelser för uppsatsen har föregått som en del av mina sociologiska studier vid 

Lunds Universitet sedan oktober 2002, i samband med vilka bland annat två essäer har skrivits: 

En om segregation och integration och en om särartspolitik i Hyllie. De åtta intervjuerna som jag 

tillsammans med tre andra sociologistudenter gjorde i den kvalitativa metoddelen kan också 

betraktas som förstudier. De gjordes med projektansvariga och anställda vid Arbetsförmedlingen, 

Integrationsverket, Röda korset och Individuell Människohjälp. En av intervjuerna används i 

uppsatsen (I, 2002). I kursen Organisation och arbete våren 2003 analyserade jag utvecklingen i 

Malmö mot bakgrund av Castells Nätverkssamhällets framväxt. Jag sökte efter den logik som styrde 

byggandet av ’det nya Malmö’, där man återigen bygger in segregationen i stadsrummet. 

Privat och som en del av ett regionalt Attac-möte anordnade jag den 30:e november 2002 ett 

föredrag (med sociologiprofessor Göran Dahl) och en paneldiskussion om att våga konfrontera 

rasism med titeln: Vad är vi så rädda för? Arrangemanget ägde rum på Jeriko i Malmö och var ett 

samarbete mellan ABF Malmö, Attac Malmö, MixEurope (Danmark), Rosengårdsnätverket 

RESPECT och ARF-antirasistiska filmdagar. Deltog i panelen gjorde även LO och SAC. 

Debatten bidrog främst till min förförståelse genom att klargöra olika aktörers syn på 

arbetsplatsens och boendets roll i integrationsprocesser och den vidare kopplingen till rasism och 

fundamentalism.   
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1. Staden 
 

 

 

 

edan anläggs ett övergripande perspektiv på staden som är ingången till den efterföljande 

analysen av Malmös sociala rum, i vilken centrala segregationstendenser kartläggs. Faktorer 

som kännetecknar en plats där det är realistiskt att arbeta med nätverk över etniska gränser 

definieras. I det sista stycket konfronteras integrationsbegreppet och ett förhållningssätt till 

förändring skapas. Kartan över staden (bilaga 1) underlättar förståelsen av denna del.   

 

1.1 Ingång 

Grundläggande går det att se Malmö som bestående av två övergripande rum: Ett geografiskt och 

ett socialt. I det geografiska rummet är komponenterna olika typer av bebyggelse och 

upplåtelseformer, rekreationsområden, vägar, torg och mötesplatser. Det är en fysisk företeelse 

som kan mätas och tydligt avgränsas. Det sociala rummet är mer abstrakt och består av den 

mänskliga närvaron i staden, där inga definitiva gränser kan utläsas: Malmö har förändrats i en 

löpande process i tid och rum och här har människor verkat, levt, ätit, älskat och förhållit sig till 

varandra och till den stad de levt i. Det geografiska rummet har en långsammare förändringstakt 

och bildar det mer dynamiska sociala rummets skådeplats. Det geografiska rummet sammanfaller 

ofta med eller förstärker karaktären på det sociala rummet. Ett relevant exempel på detta är 

splittringen av staden mellan olika upplåtelsesformer såsom äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt, 

där det ekonomiska och juridiska förhållandet till bostaden påverkar vilka grupper som bor var 

(Lindberg, 1989).  

Det sociala rummet kan beskrivas som ett nätverk av ett stort antal förenade noder (Castells, 

2001). I Malmö, sett utifrån mitt ämnesval, blir noderna naturliga mötesplatser eller personer med 

stora kontaktytor som kan föra samman människor och staden kan ses som ett mycket stort 

antal, delvis interagerande, delvis separata sociala nätverk. Ett nätverk kan definieras som starkt 

(nära vänner), svagt (bekantskapskrets) eller frånvarande. Svaga nätverk har en utvecklad förmåga 

att förmedla kontakter, tjänster och information och ge individen en känsla av erkännande i 

förhållande till samhället (Granovetter, 1982). Denna styrka hos svaga nätverk gör att olika 

individers tillgång till betydande svaga nätverk och arkitekturen hos relationerna mellan olika 

N 
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nätverk i stor utsträckning avgör hur samhället utformas. Att förändra Malmös sociala karta och 

malmöbons syn på etnisk mångfald innebär med detta perspektiv att vidga svaga nätverk; att 

vidga bekantskapskretsar mot en större etnisk heterogenitet. Antingen genom att gå via starka 

nätverk (Liedholm, 2003:11), sammanföra befintliga noder eller skapa nya noder som kan 

inkorporeras i fungerande nätverk och bli broar mellan skilda bekantskapskretsar (Granovetter, 

1982). Förutsättningar som det geografiska rummet skapar bildar här basen som de svaga 

nätverken måste byggas på. 

 

1.2 Malmö och segregationen   

Redan på 50-talet kunde en öst-västlig socio-ekonomisk splittring av staden, mellan arbetare och 

övre medelklass, konstateras med hjälp av befolkningsdata från 1954 (Lindberg, 1971:136f). En 

genomgång och rangordning av olika stadsdelars variabler från 2002 (Områdesfakta, 2002) 

bekräftar i hög utsträckning att den öst-västliga uppdelningen fortfarande är ett relevant 

övergripande perspektiv på staden, om man betraktar Oxie, södra delarna av Limhamn-Bunkeflo 

och östra delarna av Husie som kransområden, då det mellan dem och staden finns en viss 

landsbygd. Födelseort har emellertid tillkommit som en utslagsgivande variabel. 

Hög arbetsfrekvens, hög medelinkomst, och delvis hög utbildning är koncentrerat till de 

västligaste delarna: Limhamn-Bunkeflo, Västra Innerstaden, de västliga delarna av centrum. Här 

är andelen personer födda i utlandet också lågt. Högst sammanlagda rankning på variablerna 

förvärvsarbete, eftergymnasial utbildning, medelinkomst och födelseort har Limhamn-Bunkeflo 

(bilaga 2). Det nya området Västra hamnen som helhet (se Turning Torso hemsida; Johansson, 

2002:b) passar fint in i detta mönster och har på längre sikt potential att bilda en del av toppen på 

stadens sociospatiala hierarki.  

De östliga delarna av staden med Södra Innerstaden, Rosengård, Fosie, Kirseberg, östliga delarna 

av centrum och Hyllie ligger i den nedre delen av denna rangordning. Rosengård är den stadsdel 

som har lägst sammanlagd rankning. Södra Innerstaden kommer näst sist och har bland annat 

lägre disponibel medelinkomst än var Rosengård sammanlagt har. Ser man noggrannare på 

materialet framgår det att åldern här är en utslagsgivande variabel. Södra Innerstaden har en 

mycket hög frekvens av människor i åldern 20-30 (cirka 30%), en ålder där många studerar eller 

ännu inte har etablerat sig fullt ut på arbetsmarknaden och därmed inte har någon fast inkomst 

(Områdesfakta, 2002). 

Trots en stor skillnad på vilka invandrade grupper som finns i de olika områdena är två av tre 

starka samband som framkommer vid en genomgång av Malmös stadsdelsmaterial, just den 
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mellan variablerna födelseort och förvärvsarbete och mellan födelsesort och inkomst. Att det 

finns skäl till att rangordna och beräkna korrelation, framgår av det självklara starka sambandet 

som visar sig mellan variablerna inkomst och förvärvsarbete (bilaga 2). 

De tydligaste sambanden finns alltså mellan födelseort, arbete, inkomst och stadsdel. Mer 

specifikt går det att konstatera att hög arbetslöshet, låg inkomst och en hög andel människor 

utom- eller inomeuropeiska flyktingar ofta finns i samma område. 

På områdesnivå utkristalliseras denna trend i extremfall som Bellevue och Herrgården. Castells 

definierar avståndet mellan en nod inom ett nätverk till en punkt utanför nätverket som oändligt 

(Castells, 2001:520). Om oändlighet kan mätas rör det sig i detta specifika fall om cirka fem 

kilometer, vilket är avståndet mellan Bellevue och Herrgården. De svaga nätverk som präglar de 

två områdena har inga gemensamma noder. Karaktären på deras geografiska rum markerar tydligt 

skillnaderna i det sociala rummet: Miljonvillor (96% äganderätt) (Områdesfakta, 2002) i lummiga 

trädgårdar nära havet kontra de sämst skötta miljonprogramshöghusen (100% hyresrätt) (ibidem) 

på Ramels väg. 

  

 Bellevue 
1 183 
invånare 

Möllevången 
10 022 invånare 

Herrgården  
4 868 invånare 

Malmö 
262 397 
invånare 

Förvärvsarbete 71% 49% 11%  64% 

Eftergymnasial 
utbildning 

67% 38% 15%  33% 

Medelinkomst 634 200 kr 129 500 kr 141 600 kr  189 400 kr 

Födelseort 
(födda i utlandet)2 

13% 33% 70%  24 % 

 

Bellevue har som tabellen visar en kombination av mycket hög utbildning och mycket hög 

inkomst, som särskiljer området från resten av Malmö, men även från angränsande område. När 

man i Bellevue så tydligt hittar denna kombination, trots att det i Malmö som helhet inte går att 

konstatera något sådant samband (bilaga 2), bör detta innebära att man i områden som Bellevue 

har tillgång till några av de mest inflytelserika svaga nätverken i samhället.   

Herrgården har stor etnisk spridning men en mycket låg andel etniska svenskar som tabellen 

visar. Området präglas av stora barnfamiljer: Cirka 51% av invånarna är 0-20 år gamla 

                                                           
2 ’Födda i utlandet’ är en ospecifik benämning. I Herrgården är de fem största grupperna, människor från Irak, 
Libanon, Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina och Somalia. Det handlar i stor utsträckning om flyktingar, många 
utomeuropeiska. Sammansättningen på de invandrande grupperna i Bellevue är helt annorlunda. De 5 största 
grupperna i Bellevue är Danmark, Polen, Tyskland, Finland och Frankrike i den ordningen. Utlandsfödda 
européer med mycket god ekonomi. En sammansättning som ungefär speglar Limhamn-Bunkeflo och Västra 
innerstaden som helhet. 
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(Områdesfakta, 2002). En annan variabel som är utslagsgivande för platsens identitet, men som 

inte kunnat behandlas här är religionstillhörighet. Islam dominerar helt i området (M, 2003). 

Mitt emellan Bellevue och Herrgården på en tänkt öst-västlig linje i staden ligger Möllevången. 

Ålderstoppen i 20-30 årsåldern precis som i Södra Innerstaden som helhet  tillsammans med en 

relativt bred etnisk representation som är väl synliggjord ger området mycket av dess prägel (se 

vidare del tre).  

Bellevue, Möllevången och Herrgården är tydliga exempel på hur områden geografiskt och socialt 

homogeniseras inåt när staden delas upp i allt mindre områden. En svåröverskådlig utveckling 

som varken den öst-västliga tendensen eller stadsdelsmaterialet kan fånga: födelseort, arbete, 

inkomst, utbildning och ålder (med tillhörande familjesituation) kombineras på väldigt olika sätt 

och med andra variabler i en kontinuerlig differentieringsprocess. Med andra ord: Segregation. 

Segregation är en komplex process och kan som begrepp betraktas vara värderingsfritt (Lindberg, 

1989:12). Enligt Georg Simmels (1981) syn på storstaden är den sammanhållning som 

segregationen skapar nödvändig för att skapa trygga oaser i den annars hektiska staden.  

Segregation medför emellertid två övergripande problem: Dels skapas och bekräftas nästan alltid 

en hierarkisk skillnad mellan minst två grupper (Magnusson, 2001:25). Grupperna i den övre 

delen av hierarkin har tillgång till de kommunikationskoder som krävs i inflytelserika nätverk i 

samhället, vilket genererar kontakter i allt från boende till arbete, medan grupper på den nedre 

delen av skalan inte har denna tillgång. Samhällets erkännande av individen är tätt knutet till 

tillträdet till dessa nätverk. 

Jämförs de variabelsamband som framkommit i min analys, med variabler från ett par 

delområden, observationer jag själv gjort i staden och tidigare analyser (Magnusson, 2001; 

Andersson, 1998) framkommer två på inga sätt homogena, men trots det klart urskiljbara 

grupper. Det sker i Malmö en polarisering mellan den del av Malmös befolkning som är född i 

Sverige, definierar sin etniska tillhörighet som ’svensk’ och bor i ett ”svenskt” område och den 

del av befolkningen som är utomlands födda flyktingar eller ger sig själva ett annat huvudepitet 

än svensk och bor i ett mångetniskt område. Denna utveckling, som kan sammanfattas under 

begreppet etnisk boendesegregation (Magnusson, 2001:14), kan urskiljas på stadsdelsnivå, men 

blir först verkligt tydlig på områdesnivå eller inom områden där olika upplåtelseformer ofta 

signalerar var gränserna går (Lindberg, 1987).  

The segregation pattern that we have to understand is, more than anything else, a growing 

separation between the Swedish-born population and, in particular, the non-European 

post-1984 immigrant cohort. (Andersson, 1998:4) 
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Det andra problemet med segregationen, som är tätt knutet till den etniska boendesegregationen, 

är att när olika grupper och områden i staden i allt större utsträckning ”avgränsar sig gentemot 

närbelägna, främmande eller antagonistiska grupper.” (Simmel, 1981:216) så sker avgränsningen 

nästan alltid på bekostnad av främmande gruppers olikhet i socio-ekonomiska förhållanden, 

etnicitet och livsstil med mera. Mellan närliggande områden som är vilt åtskilda när det gäller 

etnicitet, socio-ekonomisk status och oftast också upplåtelseform sker en intolerant växelverkan 

när det geografiska rummet förstärker det sociala rummets uttryck. Detta riskerar att generera 

fundamentalistiska världsbilder ”som inte ger utrymme för en reflektion över sitt förhållande till 

andra världsbilder” (Taylor, 1999:124) när grupper och områden sluter sig in i sig själva. 

Exempel på detta är den utveckling som skett mellan Herrgården och närliggande områden. 

Direkt uppemot Herrgården ligger villakvarteret Västra Kattarp (1 489 invånare). I Västra 

Kattarp, som är en del av Rosengårds stadsdel, röstar 10,4% av de boende på Skånepartiet (3,6%) 

eller Sverigedemokraterna (7,8%), partier med en tydlig främlingsfientlig prägel. Delar av 

Herrgården i sin tur, är starkt präglat av islamsk fundamentalism, främst den östligaste delen som 

vetter mot Malmös moské (M, 2003). Den sidan gränsar också mot området Almgården (1 627 

invånare) där 19% av de boende röstar antingen på Skånepartiet (8,6%) eller på 

Sverigedemokraterna (10,4%). (Områdesfakta, 2002) 

 

1.3 Gränsen för integration - förändring 

Malmö har alltså problem med segregation. Vad är då lösningen? Integration? Integration har i 

vår tid blivit synonymt med invandrares förhållande till det svenska samhället. När jag ger mig in i 

en medveten förändringsprocess som syftar till att finna möjliga tillvägagångssätt för att skapa 

nätverk över etniska gränser, skulle de flesta betrakta det som ett integrationsprojekt. 

Integrationsbegreppet är emellertid inte helt enkelt och glider lätt över i något som kan liknas 

med assimilering.  

I Svenska Akademins ordlista definieras integration som ”förena el. sammanföra till en helhet”, 

men även som ”införlivning”, två synsätt som har enormt skilda konsekvenser för hur man ser på 

problem som är relaterade till etnicitet. Att sammanföra till en helhet är den definition som ligger 

närmast min egen syn på förhållandet mellan människor och det går i linje med Taylors 

utgångspunkt att människan utvecklas genom horisontsammansmältning mellan olika individer 

(Taylor, 1999:16). Men vad som implicit ligger i formkraven på denna helhet är den 

kontroversiella punkten. Om formkraven på vad som kännetecknar en svensk person är 

brytningsfri svenska och -sson i efternamnet så är det inte sammanförning till en helhet som sker, 
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utan införlivning eller assimilering. Ställs sådana krav på vem som är en legitim malmöbo bör 

Malmö inte betraktas som en svensk stad, för Malmös ”Svensson” är idag kanske inte född på 

Kirseberg eller i Slottsstaden, utan i Somalia, Kosovo eller Afganistan.  

I integrationsdiskussioner måste vi därför våga släppa på formkraven och istället närma oss 

verkligheten genom en öppen dialog som präglas av en vilja till förståelse och därigenom vidga 

gränserna för erkännande av den olikhet som finns i Malmö. Erkännande likställs därför i den här 

uppsatsen med integration. När denna definition appliceras på våra tidigare exempel blir det ännu 

tydligare vad som skiljer Herrgården och Bellevue åt, förutom en väsenskild placering i en socio-

spatial hierarki: Genom tillträde till betydande svaga nätverk erhåller människor i Bellevue 

samhällets erkännande och de betraktas som integrerade. På grund av brist på detta tillträde gör 

människor i Herrgården det inte och de ses som ointegrerade. Båda områdena är emellertid 

integrerade i sina egna lokalområden, men i förhållande till Malmö är båda områdena segregerade.  

Var gränserna för den offentliga integration bör gå sätts tillfredställande i Habermas replik i 

Taylors bok Det mångkulturella samhället:  

I mångkulturella samhällen kan rättsstaten endast tolerera livsformer som artikuleras genom 

sådana icke-fundamentalistiska traditioner, eftersom en likaberättigad samexistens mellan 

dessa livsformer fordrar att de olika kollektiven ömsesidigt erkänner varandra…Den etiska 

integrationen av grupper och subkulturer, som var och en har sin egen kollektiva identitet, 

måste alltså frikopplas från den abstrakta politiska integrationen, som omfattar statens alla 

medborgare i lika mån. (Taylor, 1999:125) 

Att, som Habermas gör i sin replik ovan, lägga alltför stor vikt vid den politiska integrationen 

som huvudsakligen är en offentlig angelägenhet, ger emellertid integrationsprocessen en prägel av 

införlivning. En offentlig samhällsstruktur kan inte, som Habermas påpekar, befatta sig direkt 

med det etiska erkännandet, men förändring genom offentliga hierarkiska organ måste, menar jag, 

kompletteras med ett underifrånperspektiv rotat i civilsamhället, där den ’etiska integrationen’ 

eller hellre det etiska erkännandet dominerar. Ett icke-normativt öppnande mellan olika etniska 

identiteter i civilsamhället är nödvändigt för att föra samhället vidare mot en ”uppskattande 

inställning till kulturella skillnader” (Roth, 1996:34) och inte bara ett ”resignerat accepterande” 

(ibidem). 

Även om den offentliga samhällsstrukturen inte kan arbeta direkt med etisk integration, har det 

offentliga en indirekt roll att fylla även på detta område genom att skapa förutsättningar för 

naturliga möten över etniska gränser. Men även här bör underifrån kommande initiativ vara de 

drivande. Att Malmö är en problematisk enhet att arbeta utifrån handlar nämligen inte bara om 
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den brist på minsta gemensamma nämnare som finns mellan det segregerade Malmös olika delar, 

vilket den inledande analysen visat. Det är en i grunden ohållbar (se slutdiskussion) och 

odemokratisk nivå om den inte kompletteras med ett underifrånperspektiv. Initiativ och 

ansvarsförmåga måste återerövras av medborgare i lokala områden i civilsamhället, så att idéer 

förankras hos dem som är berörda av dem. På en sådan stabil bas kan trovärdiga projekt sedan 

byggas. Det skapar också en reell möjlighet att skapa värdeförändringar i lokalområden och stärka 

’icke-fundamentalistiska traditioner’.  

Det här är ett problem som behandlas även inom den offentliga strukturen. Bland annat har man 

inom storstadsssatsningen (Storstadspropositionen, 1998) arbetat mycket för att anlägga ett 

underifrånperspektiv. E (2002, 2003) som är projektsekreterare på Arbete och integration vid 

Hyllie stadsdelsförvaltning; en del av storstadssatsningen, arbetar praktiskt i ett lokalt område 

med de människor som bor där. Hon har lyckats med att gå in på de boendes premisser och 

förändra tillsammans med dem. Då blir användandet av begreppet underifrånperspektiv också 

relevant. Att ovanifrån implementera ett underifrånperspektiv är annars något problematiskt och 

kommer man längre upp i den offentliga hierarkiska strukturen tappar det helt sin mening. Då är 

det istället mer konstruktivt att se de politiska, men även de ekonomiska makthavarna, som 

bärandes andra roller i en förändringsprocess än vad breda befolkningsgrupper i civilsamhället 

har. När en stark attitydförändring underifrån sammanfaller med en ovanifrån kommande vilja till 

förbättring kan en verklig förändring äga rum (Abrahamsson, 2003).  

 

1.4 Sammanfattning del ett 

Malmö visar upp en långt gången segregation som starkt ifrågasätter stadsbegreppets värde. 

Bellevue och Herrgården skulle lika gärna kunna vara två olika dimensioner, som två områden i 

samma stad. De är extremfall på när det geografiska rummet förstärker det sociala rummets 

karaktär och skapar en polarisering i samhället mellan de grupper som är anslutna till inflytelserika 

nätverk och blir erkända och de som inte är anslutna och därför inte blir erkända. Den etniska 

boendesegregationen är den övergripande tendensen och här sker en polarisering mellan etniska 

svenskar, eller utomlands födda som bor i svenska områden och utomlands födda flyktingar, eller 

människor som bor i ett mångetniskt område och ej benämner sig själva som svenska. Det är 

möjligheten att skapa nätverk mellan dessa två delvis förenklade grupper som jag avgränsar mig 

till. Den etniska boendesegregationen förstärker i sin tur fundamentalistiska världsbilder, speciellt 

i närliggande områden med stora skillnader när det gäller etnicitet, socio-ekonomisk status och 

upplåtelseform, vilket Herrgården och Västra Kattarp/Almgården är ett exempel på.   
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 Det sociala gapet och den totala frånvaron av minsta gemensamma nämnare mellan de mest 

segregerade områdena i Malmö visar att den politiska enheten Malmö inte är realistisk att arbeta 

utifrån för att skapa förutsättningar för svaga nätverk och djupare erkännande/integration mellan 

människor med olika etnisk bakgrund. Det är emellertid en relevant politisk nivå för att skapa 

överblick över och sammanlänka olika lokala initiativ.  

För att arbeta med de två grupper som jag avgränsar mig till ovan krävs istället ett lokalt 

mångetniskt område där människorna som berörs i största möjliga utsträckning bor och verkar i 

närliggande områden. Det är lämpligt att arbeta på civilsamhällets premisser för att kunna öppna 

upp mellan olika gruppers kollektiva identiteter. Initiativ till denna typ av ’etisk integration’ måste 

komma underifrån och därför måste det finnas en stark underifrån kommande vilja i det lokala 

området som är positiv till etnisk mångfald och till de valda arbetsmetoderna. En ovanifrån 

kommande politisk vilja, som betraktar det här området som centralt bör emellertid också vara 

närvarande. Det är mitt perspektiv på förändring och integration och de krav jag ställer på ett 

område som kan uppfylla mitt syfte. 
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2. Mötet 
 

 

 

 

enna del tar utgångspunkt i mötet i en analys av intervjuer som gjorts med personer med 

erfarenhet på integrationsområdet. Mot bakgrund av Mead (1976) och Taylor (1999), 

definieras inledningsvis det positiva mötet och två olika nivåer av integration. Därefter 

explicitgörs de förutsättningar som krävs för att möten ska kunna utvecklas till nätverk med hög 

kontinuitet och stark lokal förankring.   

 

2.1 Attityden i ett positivt möte 

Jag ser att det största hindret för integration i Sverige det är att vi inte släpper in folk. Vi har 

inte en öppen attityd. På ett mycket subtilt men effektivt sätt så utestänger vi människor som 

vi tror är på ett visst vis. Vi ger dem inte en chans och det är det här som vi måste ändra 

på…Vi bemöter inte människor som individer, utan som företrädare för en viss grupp. (G, 

2003) 

G utgår, precis som Georg H. Mead, från individens attityd i mikromötet när hon definierar det 

grundläggande problemet i integrationsfrågan. Hon ser förändringen av den generella 

samhällsattityden som målet och förändringen av den enskilde individens attityd som medlet. 

Hon fokuserar mycket på vilka attityder som banar väg till positiva möten och intervjun med 

henne knyter på ett naturligt sätt an till Meads begrepp ’den generaliserade andra’. Hos Mead är 

’mening’ det centrala begrepp som möjliggör ett givande möte (Mead, 1976:72f). En anpassning 

sker inom en gemensam begreppsvärld, som artikuleras genom ’den generaliserade andra’, där 

förmågan att anta andras attityd gentemot sig själv och gentemot andra är grundläggande. Den 

generaliserade andre är en tankestruktur för den ’organisation av attityder’ (ibidem:120) som 

samhället består av. Gränsen för den symbolvärld som accepteras i förhållande till ’den 

generaliserade andra’ kan hos Mead likställas med kännetecknet för ett positivt möte.  

Taylor utgår från Meads begrepp ’den generaliserade andra’, men vidgar sfärerna något, för inom 

vilka gränser meningsfullt handlande kan skapas så att de bättre bemöter den situation som det 

moderna mångetniska samhället skapar. Taylor poängterar vikten av att erkänna skillnaden i vad 

som framstår som en rädsla för att den ska försvinna och ersätter Meads centrala begrepp mening 

D 
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med sitt kärnbegrepp: erkännande (Taylor, 1999). Viljan att vara öppen och därmed viljan att 

erkänna den andra parten bildar den minsta gemensamma nämnaren i den attityd som 

kännetecknar det positiva mötet i den här uppsatsen.  

 

Viljan att erkänna kan delvis korsa symbolvärldar, men det varken vidgar svaga nätverk eller 

integrerar nya noder i nätverken, vilket är det som primärt eftersträvas. För att förändra 

relationer, måste man in i Meads begrepp ’den generaliserade andra’ där nätverken omfattar 

samma kommunikationskoder (se Castells, 2001:520). 

 

2.2 Konkret och indirekt integration 

Mead ser två slag av sociala relationer som individen tyr sig till när förhållandet till ’den 

generaliserade andra’ definieras:  Dels konkreta sociala undergrupper, såsom politiska partier, 

klubbar och samfund där de individuella medlemmarna är direkt relaterade till varandra och som 

är funktionella sociala enheter. Dels abstrakta sociala undergrupper, som till exempel låntagare 

eller fordringsägare, där individuella medlemmar bara är relaterade till varandra indirekt och också 

bara indirekt fungerar som en social enhet (Mead, 1976:122). 

Jag vill med hjälp av Meads teori skilja på indirekt och konkret integrationen. Indirekt integration 

sker i förhållande till en eller flera abstrakta sociala undergrupper. Det är en 

medvetandeförändring; en attitydströmning mot större tolerans och ökad nyfikenhet för etnisk 

mångfald. Den indirekta integrationens antipol är främlingsfientliga strömningar.3 En sådan 

abstrakt undergrupp skulle kunna vara ”malmöbon”. Mot bakgrund av den omfattande etniska 

boendesegregation som påvisas i del ett påstår jag emellertid att det inte existerar någon 

’generaliserade andra’ som gör denna undergrupp möjlig; det finns ingen gemensam symbolvärld 

för malmöbon. Hypotetiskt är det emellertid en möjlig interaktionsnivå på längre sikt, via ett 

sammanlänkande område. Den indirekta integrationen kräver emellertid inga möten för att äga 

rum och om mötena sker är de ytliga; en artighets fras eller ett utbyte av blickar. Den indirekta 

integrationen kännetecknas emellertid av en ökad vilja till erkännande hos den enskilde individen. 

                                                           
3 Orsakerna till främlingsfientliga strömningar är inget jag kan ge mig djupare in på i den här uppsatsen. 
Relevant för begreppet ’indirekt integration’ är emellertid hur man förhåller sig till den här typen av överordnade 
idéströmningar. Regionala strömningar kan med fördel också placeras i Arjun Appadurais kategorisering av 
globala kulturella strömningar: ’scapes’ (Appadurais, 1990). Där görs en uppdelning mellan ethno-, media-, 
ideos, techno- och finansscapes och den indirekta integrationen ska ses som en del av regionala strömningar av 
främst ideo- och mediakaraktär. Dessa påverkas i stor utsträcning av globala ’scapes’ där den ökning av 
främlingsfientlighet; den ideologiska våg, som drabbat snart vartenda Västeuropeiska land de senaste åren, 
inklusive Sverige, är ett aktuellt exempel. Dessa regionala ideo- och mediascapes betraktar jag som delvis 
påverkbara processer om en ovanifrån och en underifrån kommande vilja till förändring finns. 
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Sker ett möte, om än ytligt, blir det därför oftare positivt. Den indirekta integrationen förändrar 

och vidgar emellertid inga svaga nätverk och inkorporerar inga nya noder i nätverken, utan 

nätverken fortsätter att existera parallellt fast med en öppnare attityd gentemot varandra.  

Den konkreta integrationen sker i förhållande till en eller flera konkreta sociala undergrupper. En 

sådan konkret undergrupp kan vara en förening eller en etablerad mötesplats och skillnaden kan 

vara stor mellan frekvensen på mötesplatser mellan olika områden och i vilken omfattning de 

interagerar. Den konkreta integrationen kännetecknas av långvariga möten där relationer uppstår. 

Den konkreta integrationen vidgar svaga nätverk genom att skapa fler noder, eller genom att 

länka samma existerande starka och svaga nätverk. 

 

2.3 Erfarenheter - förutsättningar för nätverk  

Vilka förutsättningar krävs då för att konkret integration ska bli möjlig? Genom att analysera  de 

erfarenheter som uttrycktes i intervjuerna söker jag efter den felande länken i många 

integrationsprojekt. Varför utvecklas inte det första mötet vidare? Varför är det så svårt att få 

deltagare till språkutbyten och kontaktpersonsprojekt (G, 2003)? Varför rinner många projekt ut i 

sanden? Ofta fattas helt enkelt vissa grundläggande förutsättningar. Mina tre 

huvudintervjupersoner har tre väldigt olika perspektiv. Det växer ändå fram en gemensam bild på 

vilka huvudförutsättningarna som krävs för att möten ska ha möjlighet att utvecklas till nätverk:  

För man har jobbat runt en idé att bland annat integration kan vara ett mål med själva 

karnevalen, men istället för att styra uppifrån och bestämma hur ska det gå till, man har 

satsat på olika intressen som människor har. (H, 2003) 

Gemensamma intressen! Att de känner att de gör någonting. (E, 2003) 

Meningsfullhet, underifrånperspektiv och gemensamma intressen, är tre förutsättningar som 

återkommer i samtliga intervjuer och som tydligen är helt grundläggande. Meningsfullheten kan 

vara att man har roligt eller att man får någon konkret personlig vinning av det som G framhäver 

när hon refererar till kontaktpersonsprojektet, men är det inte grundat i ett genuint intresse så 

riskerar mötet att fallera. Vikten av frivillighet, som jag väljer att likställa med ett 

underifrånperspektiv, poängteras ett flertal gånger. Det måste finnas ett väl förankrat behov eller 

en utbredd önskan för att människor inte ska känna sig styrda: ”…för folk vill inte bli 

manipulerade och folk vill inte bli utsatta för pekpinnar. Folk vill inte vara med i några sådana här 

integrationsprojekt.” (G, 2003) 
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Gemensamma intressen kan, med de olika perspektiv som mina intervjupersoner har, definieras 

mycket olika. H exemplifierar med enskilda kulturprojekt som drivs på frivillig basis, vilket 

Möllevångsgruppen sysslat mycket med. Problemet med i tiden relativt snävt avgränsade projekt 

såsom Möllevångskarnevalen, är att möjligheten för långvariga relationer blir färre.  

E får möjlighet att kommentera detta sätt att arbeta på i den andra intervjun (2003) och för in 

vikten av kontinuitet, som är den kanske viktigaste länken mellan det enskilda mötet och 

nätverken. Här kommer den fjärde förutsättningen in som alla tre någonstans nämner: 

Mötesplatser.  

Sen handlar det om att skapa naturliga mötesplatser. (G, 2003)  

Jag tror man ska bygga bra plattformar, bra mötesplatser. (H, 2003) 

De här mötesplatserna skapar kunskap, de väcker folk, de väcker reaktioner, de öppnar 

ögonen. (E, 2003) 

En mötesplats; en legitim arena för möten, är oftast nödvändig för hög kontinuitet. Frågan är 

emellertid om det medvetet går att konstruera naturliga mötesplatser mellan malmöbor med olika 

etnisk bakgrund utan att människor känner sig styrda. Det ser ut som om det här sker en 

växelverkan mellan förutsättningarna som berör det sociala rummet och mötesplatsen. 

Meningsfullhet, underifrånperspektiv och gemensamma intressen kan skapa och legitimera en 

mötesplats. En etablerad mötesplats kan förändra nätverk genom att naturligt generera 

meningsfullhet och gemensamma intressen, vilket skapar en stark lokal förankring. 

I en förintervju med en anställd på Arbetsförmedlingen fördes en diskussion runt 

integrationsbegreppet: ”Att erhålla en anställning tycker jag själv som arbetsförmedlare och med 

de erfarenheter jag har av det hela är den bästa vägen till integration i det svenska samhället.” (I, 

2002) En arbetsplats är ett exempel på en institutionaliserad mötesplats. Om förutsättningarna 

som berör det sociala rummet i stor utsträckning är närvarande har arbetsplatsen hög kontinuitet 

och en förmåga att skapa positiva möten som kan förändra svaga nätverk. Arbetet måste då 

upplevas som meningsfullt, helst utöver den personliga vinsten som lönen innebär. Ett 

underifrånperspektiv, som på arbetsplatsen ofta handlar om delaktighet och svaga hierarkier, bör 

vara närvarande och gemensamma intressen måste finnas. Antingen i form av ett uppriktigt 

intresse för arbetet eller i form av personliga beröringspunkter utanför arbetet. 

Skolan är en annan institutionaliserad mötesplats, som möjliggör möten över etniska gränser (se 

Liedholm, 1998:51) om de demografiska förutsättningarna finns. Mycket kraft i samhällsdebatten 

läggs också på de här två institutionernas roll i integrationsprocesser, då de har möjlighet att 

skapa erkännande; alltså integrera. Dels indirekt genom att arbete och utbildning är legitima 
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sysselsättningar i samhället och dels då de är naturliga mötesplatser med en förmåga att under 

gynsamma förhållanden skapa och utvidga nätverk. Med mitt valda fokus på civilsamhället ligger 

de emellertid utanför min avgränsning. 

I civilsamhället krävs generellt starkare incitament än på skolor och arbetsplatser för att nätverk 

ska förändras. E beskriver till exempel ett nattvandringsprojekt på Kroksbäck som just skapar 

förståelse mellan kollektiva identiteter i civilsamhället: I Kroksbäck tog några föräldrar själva 

initiativet att starta en nattvandringsgrupp när de insåg att deras barn var del av en allvarlig 

situation. E hade tillsammans med skolan klargjort för föräldrarna att barnen befann sig i en 

riskzon när det gällde kriminalitet. Nu finns ett nätverk bestående av engagerade föräldrar som 

nattvandrar varje helg för att se till att deras barn är säkra (E, 2003). Det finns alltså ett 

gemensamt intresse i deras barns välbefinnade, en stark drivkraft som också ger deras insats 

meningsfullhet och dessutom tog föräldrarna själva initiativet. Sammantaget har detta lett till en 

stark lokal förankring av projektet. Projektet har också kunnat utveckla nya former av nätverk. 

Det har pågått en längre tid och ursprungligen var det bara en nationalitet med i projektet, men 

nu är det ett nätverk av 25 föräldrar med olika nationaliteter som nattvandrar varje helg. De har 

också gått med i en sammanslutning av nattvandringsgrupper i Skåne (E, 2003). 

Nattvandringsgruppen i Kroksbäck är en direktintegrerande process mellan människor med olika 

etnisk bakgrund i ett område som har en etnisk sammansättning som påminner om Möllevången 

(Områdesfakta, 2002). Etniska svenskar är emellertid än så länge inte närvarande i projektet, 

vilket gör att det inte involverar de två etniska grupper som jag avgränsat mig till. Däremot är det 

ett mycket gott exempel på ett initiativ från civilsamhället som bemöter de förutsättningar som 

krävs för att mikromöten ska kunna förändra och vidga nätverk. 

De erfarenheter som uttryckts i intervjuerna har jag i detta avsnitt samlat upp i olika 

förutsättningar som bör vara närvarande för att positiva möten ska kunna leda till svaga nätverk. 

Detta har lett mig fram till ett begrepp som i sin tur kan koncentrera dessa förutsättningar i en 

punkt: Associativ identitet. 

 

2.4 Associativ identitet 

När medlemmar i samhället möts inom ramen för konkreta projekt finns det förutsättningar 

till konstruktiva diskussioner kring skilda värdeuppfattningar. Det som föreföll vara en låst 

situation kan förändras i ljuset av att deltagarna upplever ett gemensamt ansvar för ett 

projekt. Man uppvisar allmänt en större vilja att förstå varandra om det är möjligt att 

identifiera ett gemensamt ansvarsområde. (Roth, 1996:105) 
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Den associativa identiteten är ofta en vald identitet som kretsar runt olika verksamheter som 

människor väljer att deltaga i. Samhällsidentiteten kan byggas upp och förstärkas genom dessa 

delade aktiviteter. Roth (1996) pekar på föreningar som är resultatinriktade (till exempel byalag) 

som lämpliga mötesplatser och lägger vikt vid att verksamheterna ska vara någorlunda inflätade i 

resten av samhällslivet för att en samhällsidentitet ska kunna växa fram. Att Kroksbäcks 

nattvandringsprojekt har kontakter med skolan och har uppgått i Skånes 

nattvandringssammanslutning är ett exempel på detta. 

Det är också viktigt att de föreningar som bildar associativa identiteter inte är exkluderande i sin 

natur, utan har en låg tröskel för deltagande. Desto exklusivare, desto slutnare är de gentemot 

resten av samhället, vilket kan bidraga till segregationen istället för att motverka den. Roth menar 

att befintliga associationer i ett mångkulturellt samhälle måste bli mer öppna och nya 

sammanslutningar måste skapas som bättre avspeglar individernas intressen. Han poängterar 

också att de antagna konsekvenserna för samhällsidentiteten ska ses som positiva sidoeffekter 

och inte som primära skäl till att träda in i en association (Roth, 1996:104). Med perspektivet som 

den här uppsatsen anlägger blir den associativa identiteten ett konkret sätt att på sikt vidga svaga 

nätverk via de möten som den associativa identiteten ger upphov till.  

 

2.5 Sammanfattning del två 

För att förändra samhällets attityd krävs en förändring av den enskilde individens attityd i 

mikromötet. Attityden i möten måste bli öppen och präglas av nyfikenhet, och förutfattade 

meningar som gör att människor utestängs måste konfronteras. En vilja att erkänna den andre 

parten i ett möte bildar den minsta gemensamma nämnaren i den attityd som kännetecknar det 

positiva mötet 

Jag skiljer på två nivåer av integration. Indirekt integration sker mellan abstrakta sociala 

undergrupper och där vidgas inte nätverk. Det är en attitydförändring i samhället som inte är 

beroende av fysiska möten, men som förstärks av möten, som om de äger rum är korta men leder 

till erkännande. Konkret integration sker mellan konkreta sociala undergrupper och svaga nätverk 

vidgas genom att nya noder skapas eller existerande starka och svaga nätverk öppnas mot 

varandra. Mötena kännetecknas av långvarighet och kontinuitet.  

Meningsfullhet, underifrånperspektiv och gemensamma intressen är tre grundförutsättningar för 

att ett positivt möte ska kunna leda till nya svaga nätverk eller för att nya noder ska tas in i 

existerande nätverk. Mellan dessa tre förutsättningar som berör det sociala rummet sker en 

växelverkan med en fjärde förutsättning i det geografiska rummet: En mötesplats. När dessa fyra 
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förutsättningar kombineras finns goda möjligheter för stark lokal förankring och hög kontinuitet. 

Möten kan bli långvariga och nätverk kan ändras även om alla fyra förutsättningarna inte är 

närvarande, men då måste incitamenten vara mycket starka eller så måste fenomenet vara 

institutionaliserat, som arbetsplats eller skola. I civilsamhället bör emellertid alla fyra 

förutsättningarna vara närvarande om goda utsikter för lokal förankring och hög kontinuitet ska 

finnas. Ett exempel på detta är den associativa identitet som nattvandringsprojektet i Kroksbäck 

bildar. 
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3. Nätverken 
 

 

 

edan diskuterar jag en möjlig associativ identitet: Kooperativa hyresrättsföreningar, och 

huruvida sådana lämpar sig för området Möllevången i Malmö, som bemöter kraven som 

ställdes i del ett om en underifrån och en ovanifrån kommande vilja, vissa demografiska 

förutsättningar, och en möjlighet att påverka malmöbons uppfattning om etnisk mångfald i en 

positiv riktning.4 

 

3.1 Kooperativ hyresrättsförening 

Ja, att bo är viktigt, allt pekar på det. Boendet är mer än bara en yta golv avgränsad av väggar 

och tak. Det är en ask att stoppa sitt liv i. (Andersson, 2000:21) 

Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa 

hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten ska i huvudsak överensstämma med det som gäller vid 

vanlig hyresrätt. Hyresvärden är emellertid den kooperativa hyresrättsföreningen där 

hyresgästerna är medlemmar och här finns två olika typer: Ägarmodellen, där föreningen äger det 

hus där lägenheten finns och hyresmodellen där föreningen hyr lägenheten av fastighetsägaren. 

Vanlig hyresrätt skall kunna ombildas till kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen på samma sätt 

som idag gäller för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Det innebär bland annat, enligt en 

lagändringen i mars 2002, att en kooperativ hyresrättsförening får samma förtur att köpa en 

hyresfastighet som är till försäljning som en bostadsrättsförening har. Det ska även gå att ombilda 

från vanlig hyresrätt till kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen. En kooperativ hyresrätt saknar 

det spekulativa inslag som finns i bostadsrätten, eftersom en hyresgäst som flyttar inte kan sälja 

den kooperativa hyresrätten utan får tillbaka den insats som denne har betalat. Detta möjliggör 

för låga hyror i bostadsområden där modellen införs. (SOU 2000:95) 

 

                                                           
4 Med avgränsningen Möllevången menas inte endast det officiella området som kartan visar utan även närliggande 
områden som via olika nätverk identifierar sig med Möllevången. Kroksbäck är ett annat omåde som nämnts i 
uppsatsen, även det ett mångetniskt område. Det kan emellertid inte i samma utsträckning bemöta de krav som lyfts 
fram i del ett. Som ett sammanlänkande område i staden har Möllevången nämligen en unik position och att utgå 
från Möllevången är ett sätt använda de naturliga förutsättningar till möte som staden Malmö har. Möllevången och 
den möjliga associativa identietet kooperativa hyresrättsföreningar förstärker varandra i en växelverkan och är 
beroende av varandra i ett inledande skede. 

N
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Bo100 är en kooperativ hyresrättsförening av hyresmodellstyp som stod klar 1991. Bo100 ritades 

och planerades i genuin samverkan mellan alla involverade parter, vilket gör det till ett särfall. 

Huset förvaltas emellertid nu framgångsrikt av de boende själva (Liedholm, 1998:41) och för att 

analysera fördelar och nackdelar med den kooperativa hyresrätten sett som associativ identitet 

lämpar sig en studie av Bo100-processen bra (Liedholm, 1995, 1997). 

Möjliga risker: Boendet är en central företeelse i en människas liv, som det inledande citatet anger, 

något som nästan alla kan relatera till. Det innebär emellertid också vissa risker med en associativ 

identitet som läggs så nära människors intimsfär. Det kräver en väl avvägd balans mellan 

integritet och gemenskap (se Liedholm, 1997:33) för att en förening inte ska bli kvävande och 

begränsande. En uppdelning kan ske mellan ”vi och dom” om inte styrelsen konsekvent 

signalerar demokrati och samverkan (ibidem:263). Misslyckas detta kan en alltför stark 

polarisering på sikt leda till att en förening splittras. Under ogynnsamma förhållanden kan en 

förening också avlägsna sig från det omkringliggande samhället för att stärka den inre 

sammanhållningen (se Simmel, 1983:216), om inte personer med stora kontaktytor finns i 

föreningen. Det riskerar då att öka segregationen i ett område istället för att minska den. 

Roth nämner ett byalag, som en lämplig resultatinriktad mötesplats (Roth, 1996:106) och jag har 

exemplifierat med Kroksbäck nattvandringsgrupp. Att ta över ägandet och/eller driften av sitt 

hus kräver engagemang och kraft. Det är en komplicerad associativ identitet att få på fötter. 

Bo100-processen verkar ha lockat till sig relativt driftiga människor (Liedholm, 1997:19) och 

risken är att processen att sätta igång en kooperativ hyresrätt skrämmer bort individer som inte är 

så vana vid att ta för sig och engagera sig. Det krävs också en viss övergripande gemensam syn på 

boendet och i Bo100-processen rörde det sig om ”en förhållandevis homogen samling 

människor.” (ibidem:250) Att starta kooperativa hyresrättsföreningar i ett mångetniskt område 

skulle just vara ett sätt att få största möjliga heterogenitet i en förening. Är det då realistiskt att 

skapa en samsyn på boendet i ett hus i en stadsdel där det bor 133 nationliteter, vilket är fallet i 

Södra Innerstaden som Möllevången tillhör (Liedholm, 2003:4). Låt oss se närmare på 

Möllevångens förutsättningar som ett möjligt pilotområde för kooperativa hyresrätter.  

 

3.2 Möllevången – demografiska förutsättningar 

Möllevången är ett avgränsat område där etniska svenskar bor nära, i samma typ av 

upplåtelseform och har en liknade ekonomisk situation, som bland annat människor födda i 

Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Irak, Vietnam, Polen, vilket är de fem största grupperna med 

utländsk bakgrund på Möllevången (Områdesfakta, 2002). Området är redan relativt välintegrerat 
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i bemärkelsen att olikheter erkänns och bejakas i stor utsträckning. I dagsläget är emellertid 

mycket av den påfallande mångfalden runt Möllevången en skenintegration. Unga etniska 

svenskar lever nära invandrade svenskar, men ofta i skilda nätverk som bara ibland korsas i 

djupare möten. Invandrarföreningen ligger tio meter från den hippa krogen och mötet sker aldrig. 

 

3.3 Hög medvetenhet och underifrån kommande vilja  

One by one, many of the working-class quarters of London have been invaded by the 

middle-classes - upper and lower. Shabby, modest mews and cottages - two rooms up and 

two down - have been taken over, when their leases have expired, and have become elegant, 

expensive residences...Once this process of 'gentrification' starts in a district it goes on 

rapidly until all or most of the original working-class occupiers are displaced and the whole 

social character of the district is changed. (Glass, 1964:18) 

Ruth Glass utgick från befolkningsmässiga förändringar i östra London på sextiotalet, men 

hennes beskrivning av förflyttningsmönster och gentrifikation är mer eller mindre universell för 

västeuropas städer. Möllevången är en gammal arbetarstadsdel och ett fattigt område med en 

medelinkomst på 129 500 (Områdesfakta, 2002) och området har 85% hyreslägenheter (ibidem). 

Gruppen utrikesfödda har i genomsnitt en lägre inkomst än den infödda befolkningen 

(Storstadspropositionen, 1998:25). Det finns en utbredd medvetenhet i området om att mycket 

av dess karaktär idag är baserat på etnisk mångfald och att kraftiga hyreshöjningar på sikt skulle 

tvinga många av de boende i området att flytta och därmed hota den etniska mångfalden.  

Med sin centrala placering och attraktiva urbana miljö passar den perfekt in i 

gentrifikationsmönstret och det har de senaste åren skett en omfattande statushöjning av 

området. Inflyttningen av främst etniskt svenska ungdomar från medelklassmiljö har varit stor. 

Områdets statushöjning har redan lett till att flera olika fastighetsägare har bruksvärderat sina 

fastigheter och därefter kraftigt höjt hyran (N, 2003). Oberoende av hur långt framskriden 

gentrifikationsprocessen kan sägas vara, uppfattas området redan som ”ett slagfält mellan å ena 

sidan näringslivets och den övre medelklassens försök till stadsförnyelse, å andra sidan 

invasionsförsöken från motkulturer…” (Castells, 2001:452)  Medvetenheten om ett hot mot 

området har skapat en stark underifrån kommande vilja; en motkultur som vill hitta sätt att 

motverka de negativa effekter som man anser att gentrifikationen kan ha.  Begreppet kooperativa 

hyresrätter är redan relativt etablerat på grund av Möllevångsgruppens tidigare initiativ att försöka 

göra Malmö till ett nationellt pilotprojekt för kooperativa hyresrättsföreningar med utgångspunkt 



 29

i Möllevången (Wahlgren, 2002). Det finns också en stark tradition av kollektiva lösningar i 

området som gör tröskeln för uppstartandet lägre.  

 

3.4 Hög medvetenhet och ovanifrån kommande vilja 

Den politiska medvetenheten, regionalt men även nationellt, om områdets centrala roll som 

mångetnisk mötesplats i Malmö och om hur en förändring av upplåtelseformen inverkar på 

utvecklingen, är hög. Området Söder i Stockholm målas gång på gång upp i media som ett 

exempel på hur Möllevångens framtid ser ut om ingenting görs (Anjou, 2002). Bostadsminister 

Lars-Erik Lövdén kommenterade detta flera gånger då han besökte Möllevångsgruppen förra 

året: ”Detta är ett unikt område för att det ligger så centralt. Med bostadsrätter och höjda hyror 

försvinner mångfalden.” (Wahlgren, 2002) 

Det är emellertid tveksamt om en verklig ambition att förändra förutsättningarna för boendets 

inflytande på mångfalden är utbredd bland beslutsfattare. Det nya lagförslaget om kooperativa 

hyresrätter från mars 2002, är ett sätt att möjliggöra en strukturförändring på bostadsmarknaden, 

men det har haft en blygsam politisk uppbackning. Lokalt signalerar också den logik som ligger 

bakom exploateringen av Västra hamnen att socio-ekonomisk och etnisk mångfald i boendet inte 

ligger särskilt högt på Malmö Stads prioriteringlista.5 

 

3.5 Existerande nätverk och den indirekta integrationen 

Ett innerstadsområde i Sverige med stor etnisk mångfald är ovanligt. Möllevången har länge varit 

en av Malmös få naturliga mötesplatser för malmöbor oberoende av härkomst. Torget, affärerna, 

uteserveringarna bildar tillsammans med en lång rad invandrarföreningar, Möllevångsgruppen, 

Glassfabriken, boendeföreningen Leonard, Inkonst, Jeriko och Sofielunds Folkets hus noder i 

existerande svaga nätverk och skapar god möjlighet för positiva möten. Till mötesplatserna är 

                                                           
5 I ett förarbete där Malmö analyserades utifrån Manuell Castells Nätverkssamhällets framväxt påvisade jag att 
det existerar en genuin önskan från en styrande elit att göra Malmö till en nod i dominerande ”globala nätverk av 
kapital, företagsledning och information.” (Castells, 2001:521) Den starka viljan att skapa innovativa miljöer 
(Johansson, 2002:a) och knyta samman regionen till en fungerande, kompletterande enhet av megastadskaraktär 
(Castells, 2001:453f) är önskan om denna utveckling. Existerande och kommande slutna elitmiljöer och det 
arkitektoniskt vågade pilotprojekten: Turning Torso (Turning Torso hemsida), Frank O´Gehrys hotell vid 
brofästet (Bergström, 2003), samt den sammanknytning av regionen som redan gjorts genom till exempel 
Öresundsbron, är uttryck för den pågående processen i denna riktning. Problemet med att blint fokusera på att 
locka företag, kapital och högutbildad arbetskraft till regionen är bland annat att man ännu en gång är på väg att 
väva in den sociala skiktningen i stadbyggnaden. Genom att i Västra hamnen (Johansson, 2002:b) skapa en 
symbolisk sluten gemenskap bakom en barriär av höga fastighetspriser (Castells, 2001:465f), gör man samma 
misstag som i slutet på 1800-talet, när grunden till dagens segregationsmönster lades. 
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kopplade människor med stora kontaktnät bland både etniskt svenska och utlandsfödda 

malmöbor och som är viktiga noder i nätverken.  

Det som nu sker vid Möllevången är att området attraherar allt bredare delar av befolkningen, 

främst i den yngre generationen. Människor som för några år sen aldrig ens satt sin fot på torget 

kanske nu sitter på en av många krogar. Förutom ett centralt läge är just den etniska mångfalden, 

och det ”osvenska” gatuliv som det ger upphov till, den starkast bidragande faktorn till områdets 

attraktionskraft. Det gör Möllevången till ett nyckelområde för att skapa en större öppenhet och 

värdebeständighet mot fundamentalistiska världsbilder i hela Malmö. Nyfikenheten på den 

etniska mångfald som Möllevången visar upp kommer att sprida sig som ringar på vattnet i 

samma takt som områdets status höjs och det blir en skärningspunkt för allt fler sociala nätverk. 

Detta är en positiv effekt av gentrifikationen.   

Möllevången kan därför på sikt bilda ett sammanlänkande område i staden, som gör det möjligt 

för den abstrakta sociala undergruppen ”malmöbon” att växa fram. Rosengård och Limhamn 

kommer i allt större utsträckning kunna mötas här i framtiden och i vissa fall sker det redan. 

Korta positiva möten som präglas av en vilja till erkännande hos båda parter; en indirekt 

integration. Men för att etniskt mångfald ska få fortsätta att vara kärnan i Möllevången måste det 

även i framtiden finnas förutsättningar för en etniskt blandad stadsdel. Därför är en strukturell 

förändring av upplåtelseformerna nödvändig om de grupper av låginkomsttagare, varav många 

med utländsk bakgrund, som bor och verkar i området ska få ha möjlighet att bo kvar trots att 

områdets status höjs. Kooperativa hyresrätter är ett sätt att göra detta möjligt genom att 

hyresnivåerna hålls nere. 

 

3.6 Kooperativa hyresrättsföreningars roll vid Möllevången 

En kooperativ hyresrättsförening är ett konkret sätt för de boende i området Möllevången att 

föra tillbaka initiativförmåga och ansvar till civilsamhället och få inflytande i sin närmiljö. Det 

långa perspektiv som finns i startandet av en kooperativ hyresrätt och den naturliga mötesplats 

som huset blir i och med att de boende börjar interagera, bäddar för en associativ identitet med 

hög kontinuitet. Alla som bor i hyresrätt vid Möllevången är en möjlig målgrupp, vilket gör 

kooperativ hyresrätt till en relativt inkluderande associativ identitet. Risken att den relativt 

komplexa process som uppstartandet av en förening innebär kommer att skrämma bort mindre 

initiativvana boende och individer som inte behärskar det svenska språket är emellertid 

överhängande och detta måste bemötas. En viss nivå av lokalt engagemang måste också finnas 

hos de boende i ett hus om idén om en kooperativ hyresrättsförening ska kunna få fotfäste och 
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modellen måste sedan förankras väl hos de boende (Liedholm, 1998:43). Möjligheten att generellt 

göra detta på Möllevången är god, då viss medvetenhet runt modellen finns och då en motkultur 

som är engagerad i att motverka gentrifikationens negativa konsekvenser är etablerad. 

Engagemangsnivå och närvaro av sociala nätverk inom husen varierar emellertid enormt mellan 

olika hus inom området, vilket gör att förutsättningarna för att starta en förening kan vara helt 

olika mellan två bredvid varandra liggande hus. De omfattande svaga nätverken av mötesplatser, 

föreningar och engagerade människor i området kan fungera som broar till hyresvärdar, 

bostadspolitiker och andra centrala aktörer och underlätta processen (Granovetter, 1982). Den 

utbredda viljan att erkänna och bibehålla den etniska mångfalden kan i den kritiska fas som 

uppstartandet av föreningen innebär också spela en viktig roll för att överbrygga konflikter i 

synen på boendet, som områdets omfattande etniska heterogenitet eventuellt kan leda till.  

Kooperativa hyresrättsföreningar kan, om de är väl förankrade, bli naturliga mötesplatser mellan 

människor med olika etnisk bakgrund som kanske bor i samma hus, men inte umgås. Svaga 

nätverk kommer att uppkomma om människor väl börjar konfronteras med varandra i planering, 

boende och förvaltning (Liedholm, 1995:32). 

Till den viktiga funktionen med boföreningen hör, som redan nämnts, att den bibehåller och 

stärker kontakten mellan hyresgästerna, förutsatt givitvis att man inte råkar i konflikt. 

Förutsättningarna för fortsatt god kontakt förefaller vara utmärkta. Nyckelordet heter 

tillhörighet och samhörighet ur vilket ansvar och engagemang utlöses. (Liedholm, 1997:251) 

I vilken omfattning de svaga nätverk som uppstår i en förening har förmåga att inkorporeras i 

andra nätverk är beroende på föreningens medlemmar. Generellt kan sägas att den solidariska 

grundstommen, i och med det icke-spekulativa inslaget i kooperativ hyresrätt, kan hjälpa till att 

skapa en konkret social undergrupp som är öppnare gentemot det omkringliggande samhället än 

vad en bostadrättsförening vanligtvis är. Det omfattande nätverk av mötesplatser och personer 

med stora kontaktytor som finns runt Möllevången kan bidra till större interaktion med det 

omkringliggande samhället. Om ett flertal föreningar startas kan de på sikt komma att bilda nya 

aktiva noder och fungera som broar mellan svaga nätverk som idag existerar parallellt i området. 

Invandrarföreningen och den hippa krogen kanske kan få en gemensam beröringspunkt just i en 

kooperativ hyresrättsförening. En person med inriktning på att sammanlänka kooperativ med 

andra nätverk, förmedla erfarenheter med mera skulle underlätta denna process. Kooperativ 

hyresrättsförening måste vidare ses som en komponent; ett redskap som kanske lämpar sig för 

vissa hus men inte för andra och som måste kompletteras med andra initiativ. Det är alltså viktigt 

att föreningen inte ses som något integrationsprojekt, utan fokus bör ligga på helhetsperspektivet 

(se slutdiskussion) och integration bör betraktas som en möjlig sekundär effekt.  
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Sammanfattning 
 

 

 

 

 del ett, två och tre har staden, mötet och ett möjligt arbetsätt för att skapa nätverk över 

etniska gränser analyserats. Här följer en resumé av de slutsatser som dragits. 

Staden Malmö var den ena utgångspunkten. Det påvisades en omfattande segregation där socio-

ekonomiska faktorer, etnicitet, upplåtelseform och andra variabler delar staden i små områden 

som glider allt längre bort från varandra i en svåröverskådlig uppspaltningsprocess. Bellevue och 

Herrgården är två extrema exempel på den övergripande tendensen: Den etniska 

boendesegregationen. Här sker en polarisering mellan etniska svenskar, eller utomlands födda 

personer som bor i svenska områden och utomlands födda flyktingar, eller människor som bor i 

mångetniska områden och ej benämner sig själv som svenska. Det ena gruppen erkänns i större 

utsträckning genom tillgång till inflytelserika svaga nätverk i samhället, det andra misskänns på 

grund av brist på tillträde till dessa nätverk. Splittringen, som kan förstås som en växelverkan där 

det geografiska rummet förstärker det sociala rummets uttryck, kan övergripande ses på 

stadsdelsnivå, men framträdet tydligast mellan närliggande områden som är hårt åtskilda när det 

gäller etnicitet, socio-ekonomisk status och upplåtelseform. Segregationens verkliga 

gränsområden finns här mellan områden som Herrgården och Västra Kattarp/Almgården. I 

dessa områden framstår det med obehaglig tydlighet att boendesegregationen inte bara skapar 

och cementerar en hierarkisk uppdelning mellan grupper i samhället, utan den förstärker också 

fundamentalistiska världsbilder, som ges näring när fördomar kan bekräftas på avstånd i den 

våldsamma kontrasten eller i det uteblivna mötet.  

Integration likställdes med erkännande. Jag argumenterade för att den totala frånvaron av en 

trovärdig minsta gemensam nämnare mellan de mest åtskilda områdena i Malmö, gör den 

politiska enheten Malmö till en ohållbar nivå för att praktiskt arbeta med integrationsfrågor. Det 

är emellertid en viktig nivå för att sammanlänka olika lokala initiativ. Om en stark underifrån 

kommande strävan till förändring sammanfaller med en viljeansats hos centrala beslutsfattare 

som syftar till att omskapa en situation, är chansen att förändra god. Storstadssatsningen i Hyllie 

är ett ovanifrån initierat projekt som lyckats genom att man lokalt arbetat utifrån områdets 

förutsättningar och förändrat tillsammans med de boende.  

I
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Civilsamhället är det viktigaste området att förändra inom då det här kan ske ett icke-normativt 

öppnande; en etisk integration, som kan skapa en uppskattande inställning till kulturella skillnader 

och på längre sikt göra att en verklig värdebeständighet gentemot fundamentalistiska strömningar 

kan växa fram. För att arbeta med nätverk mellan de övergripande och naturligtvis förenklade 

grupperingar som framträder i analysen av den etniska boendesegregationen, krävs ett etniskt 

heterogent område, med en utbredd positiv vilja till etnisk mångfald. 

Mötet var den andra utgångspunkten. Erkännande i mikromötet är en väg till att skapa ett 

öppnare samhälle och förutsättningen för det positiva mötet definierades som närvaron av en 

vilja till erkännande. Mot bakgrund av Meads uppdelning i abstrakta och konkreta sociala 

undergrupper skilde jag på två nivåer av integration: Dels den indirekta integrationen sett som en 

indirekt förändring av Malmöbons attityd till mångfald via ideologiska och mediala strömningar i 

samhället, där viljan till erkännande i korta möten ökar. Dels den konkreta integrationen där 

svaga nätverk vidgas och långvariga möten över etniska gränser äger rum. 

De faktorer som gör det möjligt för positiva möten att utvecklas till svaga nätverk med lokal 

förankring och hög kontinuitet explicitgjordes: Meningsfullhet, underifrånperspektiv och 

gemensamma intressen växelverkar med en naturlig mötesplats. Begreppet associativ identitet 

samlar dessa erfarenheter under ett paraply. 

Mot bakgrund av analysen av staden Malmö, intervjuer med personer med erfarenhet på 

integrationsområdet och egna observationer avgränsades under uppsatsens gång ett område i 

Malmö att arbeta i: Möllevången. Malmö är segregerat men det finns också ljuspunkter; självklara 

mötesplatser för människor oberoende av härkomst. Möllevången är en sådan plats. Där finns ett 

omfattande nätverk av mötesplatser och personer med stora etniskt varierade kontaktytor. En 

underifrån kommande vilja till erkännande av etnisk mångfald är i stor utsträckning närvarande 

och en heterogen befolkning, med en stor del etniska svenskar samlever på en liten yta. En hög 

medvetenhet om att det är en central mångetnisk mötesplats finns också bland beslutsfattare, 

lokalt och nationellt. Detta tillsammans med den centrala placeringen i staden och en allt högre 

status bland vitt skilda sociala nätverk gör Möllevången till det starkaste potentiella området i 

Malmö för att öka nyfikenheten för etnisk mångfald och här finns en gynnsam grogrund för att 

utvidga svaga nätverk över etniska gränser.  

Kooperativa hyresrättsföreningar analyserades utifrån Möllevångens förutsättningar. Det 

konstaterades att uppstartningsprocessen är komplicerad och kräver att en relativt hög grad av  

engagemang kan genereras i hus där man överväger att starta en förening. Med denna modell 

medföljer också vissa risker när det gäller balansen mellan intimitet och samvaro, bibehållandet av 
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öppenhet gentemot det omkringliggande samhället och förmågan för styrelsen att behandla 

interna konflikter. Kan eventuella problem lösas på ett kreativt sätt, passar emellertid kooperativa 

hyresrättsföreningar väl in i den motkultur som finns vid Möllevången, med en tradition för 

kollektiva lösningar och en utbredd vilja att strukturellt motverka de negativa effekterna av 

gentrifikationen. Kooperativ hyresrättsförening har som modell potential att bilda en associativ 

identitet med hög kontinuitet och stark lokal förankring. Den lägre hyresnivå, som följer av att de 

boende tar över sin egen hyressättning, gör det möjligt för de grupper som bor och verkar i 

området att stanna kvar.     

Kooperativ hyresrättsförening bör därför betraktas som en god möjlighet att befrämja den 

konkreta integrationen i området Möllevången, men även som ett sätt att indirekt integrera 

malmöbon i sin stad genom att bibehålla områdets blandade karaktär och därmed ta vara på ett 

gyllene tillfälle att visa på det mångetniska samhällets styrka  
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Slutdiskussion 
 

 

 

 

ag har rört mig från staden med dess cirka 262 000 invånare och neråt till ett område där cirka 

10 000 människor bor inom en geografisk avgränsning som benämns Möllevången. I detta 

område har jag föreställt mig möjligheten att i ett enda hus starta en förening för att två individer 

med olika bakgrund ska kunna mötas och kanske förstå varandra och kanske lära känna 

varandra…Är detta en realistisk väg mot förändring? 

Nu vill jag vända utåt igen. 1996 hölls en världskonferens om boende och bebyggelsefrågor i 

Istanbul i Turkiet, Habitat 2: 

En grundidé i agenda 21 som vidarutvecklas i Habitat-deklarationen är att arbeta lokalt och 

inom ett avgränsat område men med ett helhetsperspektiv. Den kanske största fördelen med 

detta är att miljöarbetet kan kombineras med förbättrad närdemokrati, ökad integration 

mellan folkgrupper, åtgärder för förbättrad folkhälsa, ökad trivsel med mera. (Ranger, 

2002:6) 

Citatet ovan är hämtat från en lokal skrift om Habitatrelaterat arbete i olika områden i Malmö. 

Här poängteras bland annat vikten av att utgå från den enskilda platsens förutsättningar när 

förändringar görs för att skapa en hållbar utveckling, ett förhållningssätt till förändring som jag 

eftersträvat i den här uppsatsen. Både i förhållande till Malmö som helhet, men även genom att 

lyfta fram de förutsättningar som området Möllevången har. Citatet användes i en projektansökan 

som jag och Rosa Bezrukov på Möllevångsgruppen lämnade in den 25 juli 2003. Ansökan gällde 

två halvtidstjänster i ett halvår, för att med utgångspunkt i Möllevångsgruppen sprida information 

om kooperativa hyresrättsföreningar i Malmö och starta en förvaltnings- och fastighetsägarskola 

för att göra starten praktiskt möjlig. Min uppsats har varit avgränsad till möten och nätverk 

mellan människor med olika etnisk identitet men i projektansökan ligger fokus på begreppet 

hållbarhet, vilket vidgar perspektiven. Hållbarhet innefattar både det allra största och det allra 

minsta. 

Den sociala hållbarheten, det positiva mötet som breddar någons vyer och kanske på sikt 

möjliggör en ’sammansmältning av horisonter’; en tänkbar samvaro mellan individer med olika 

J 
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etnisk bakgrund, men även att möjliggöra förståelse på global nivå. Inte likriktning utan dialog, 

där erkännande eftersträvas och en förmåga att leva sig in i den andres situation är närvarande. 

Den ekonomiska hållbarheten, att bland annat bryta skuldfällan som många länder i tredje 

världen sitter i och som omöjliggör för miljoner och åter miljoner av människor att ens 

upprätthålla sin egen försörjning. Men även att skapa ekonomisk hållbarhet i boendet i sin 

närmiljö, att motverka spekulation mot fastigheter, som gör att tidigare blandade områden stängs 

av mot stora delar av befolkningen bakom en barriär av höga fastighetspriser. 

Den ekologiska hållbarheten, att använda naturresurserna på ett sätt som gör att nästa generation 

har en värld att leva i. På denna abstraktionsnivå får hållbarheten ett drag av löja över sig, men i 

det lokala området handlar det kanske om fem människor som träffas, om samverkan och 

delaktighet på vilket allt det andra kan byggas. I en globaliserad värld är inte samverkan i 

närmiljön tillräckligt, men det är fortfarande en förutsättning för att få förändringar till stånd. 

Lokalt, regionalt och globalt. Fortfarande måste någon våga, någon måste ta sig tid för att prata, 

om inte ett utbyte av arga blickar i ett pendeltågs trängsel ska stanna vid det. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

                                                                                                                             Karta Malmö 
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                                                                                                                                  Bilaga 2   

 

 

 

Utlandfödda – Inkomst 

Stadsdel Utlandsfödda Inkomst 
Centrum 
Södra Innerstaden 
Västra Innerstaden 
Limhamn Bunkeflo 
Hyllie 
Fosie 
Oxie 
Rosengård 
Husie 
Kirseberg 

a: 21% = 5 
a: 31% = 3  
a: 9% = 9,5 
a: 9%= 9,5 
a: 24% = 4 
a: 34%= 2 
a: 12% = 7 
a: 58% = 1 
a: 11% = 8 
a: 20%= 6  

175 600= 5 
130 400= 1 
201 800= 7 
304 800 = 10 
188 300= 6 
166 700= 3 
260 100 = 9 
153 800 = 2 
245 400 = 8 
174 200 = 4 

  1-6*59,5/10(100-1) = Rang 0,85  
 
Förvärvsarbete – Eftergymnasial utbildning 

Stadsdel Förvärvsarbete Eftergymnasial utbildning 
Centrum 
Södra Innerstaden 
Västra Innerstaden 
Limhamn Bunkeflo 
Hyllie 
Fosie 
Oxie 
Rosengård 
Husie 
Kirseberg 

66% = 5 
53% = 2 
74% = 7 
78% = 10 
62% = 4 
58% = 3 
77% = 8,5 
34% = 1 
77% = 8,5 
67% = 6 

46% = 9 
35% = 7  
49% = 10 
43% = 8 
26% = 4 
19% = 2,5 
19% = 2,5 
15% = 1  
27% = 5,5 
27% = 5,5 

  1-6*118/10(100-1) = Rang  0, 29 
 
Utlandsfödda – förvärvsarbete 

Stadsdel Utlandsfödda Förvärvsarbete 
Centrum 
Södra Innerstaden 
Västra Innerstaden 
Limhamn Bunkeflo 
Hyllie 
Fosie 
Oxie 
Rosengård 
Husie 
Kirseberg 

a: 21% = 5 
a: 31% = 3  
a: 9% = 9,5 
a: 9%= 9,5 
a: 24% = 4 
a: 34%= 2 
a: 12% = 7 
a: 58% = 1 
a: 11% = 8 
a: 20%= 6 

66% = 5 
53% = 2 
74% = 7 
78% = 10 
62% = 4 
58% = 3 
77% = 8,5 
34% = 1 
77% = 8,5 
67% = 6 

  1-6*11/10(100-1) = Rang 0,93 
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Förvärvsarbete – inkomst 

Stadsdel Förvärvsarbete Inkomst 
Centrum 
Södra Innerstaden 
Västra Innerstaden 
Limhamn Bunkeflo 
Hyllie 
Fosie 
Oxie 
Rosengård 
Husie 
Kirseberg 

66% = 5 
53% = 2 
74% = 7 
78% = 10 
62% = 4 
58% = 3 
77% = 8,5 
34% = 1 
77% = 8,5 
67% = 6 

175 600=5 
130 400=1  
201 800=7 
304 800 =10 
188 300=6 
166 700=3 
260 100 =9 
153 800 =2 
245 400 =8 
174 200=4 

  1-6*10,5/10(100-1) = Rang 0,94 
 

Förvärvsarbete – Utbildning 

Stadsdel Förvärvsarbete Utbildning 
Centrum 
Södra Innerstaden 
Västra Innerstaden 
Limhamn Bunkeflo 
Hyllie 
Fosie 
Oxie 
Rosengård 
Husie 
Kirseberg 

66%= 5 
53%= 2 
74%= 7 
78%= 10 
62%= 4 
58%= 3 
77%= 8,5 
34%= 1 
77%= 8,5 
67%= 6 

46% = 9 
35% = 7  
49% = 10 
43% = 8 
26% = 4 
19% = 2,5 
19% = 2,5 
15% = 1  
27% = 5,5 
27% = 5,5 

  1-6*99,5/10(100-1) = Rang 0,40 
 
 


