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Abstract 

 
The aim of this thesis is to explain which ideas have been at work when it comes 
to Malmö municipality’s integration policy. Furthermore I aim to see how their 
integration ideas are made into real actions taken by the municipality. 

With theories on the subjects of integration, multiculturalism, recognition, 
justice and equality I aim to explain the choices of action taken by Malmö 
municipality. The empirical study used in this thesis is current integration policies 
at Malmö municipality and their different projects that have been implemented to 
reach their integration goals. The method used in this study is ideological 
criticism which is going to be applied on Malmö municipality’s integration policy. 

The conclusion is that Malmö municipality has a clear vision of integration 
which is that the individual should be able to take an active role in participating 
and being a part of the community and its progress without having to loose or 
change their personal and cultural identity. To achieve an equal society they 
believe it is necessary to create work opportunities and spaces where citizens from 
different groups can meet naturally and equally.  

 
Nyckelord: Social integration, Malmö stad, multikulturalism, erkännande, rättvisa, 
jämlikhet. 
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1 Inledning 

Kommunerna har sedan 1985 haft ansvaret att skapa förutsättningar för invandrare 
att komma in i det svenska samhället. Verksamheter som svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering, kontakter med arbetsmarknaden, barnomsorg och 
skola har legat på kommunens bord att inrätta. Den första december 2010 antogs 
en ny reform som innebar att staten tar ett större ansvar för nyanländas etablering. 
Syftet med reformen är att etableringsprocessen ska påskyndas och att det 
hädanefter är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för 
insatserna. Kommunerna har fortfarande ansvar för flyktingmottagandet, 
vuxenutbildning, SFI, bostadsförsörjning och insatser för barn och unga 
(www.regeringen.se). Sveriges integrationspolitik har genom historien haft en 
stark koppling till arbetsmarknadsåtgärder, hållningen har varit och fortfarande är 
att det är genom arbetsmarknadsinsatser som invandrare snabbast integreras in i 
det svenska samhället. Uppsatsen syftar inte att argumentera emot påståendet att 
individer kan integreras in i samhället genom sitt arbete, utan avsikten är att 
påvisa att det finns dimensioner av integration som kräver andra insatser än 
arbetsmarknadsåtgärder. Vad politiken och myndigheterna bör eftersträva är att 
skapa insatser där individer från olika samhällsgrupper interagerar och genom 
dessa möten öka förståelsen av varandra. Ett sätt att öka integrationen i samhället 
är genom att skapa förutsättningar där goda relationer mellan människor formas. 

Det är alltså inte de grundläggande insatserna som är i fokus för denna uppsats 
utan det är åtgärderna som kommuner arrangerar på eget bevåg för att skapa en 
bättre social integration bland kommunens invånare.  

1.1 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka vilka idéer och tankar som genomsyrar Malmö stads 
integrationsarbete, samt att visa vikten av att det även bör finnas insatser för en 
social integration som en del i integrationsprocessen. En befogad fråga kan därav 
vara varför det är viktigt att människor från olika grupper i samhället interagerar? 
Från uppsatsen perspektiv finns det ett enkelt svar, genom interaktion ökar 
förståelsen mellan människor vilket skapar ett bättre samhälle.  

Det går att anta att det krävs vissa förutsättningar för att interaktion ska vara 
en möjlighet. Uppsatsen kommer att ange värden som bör förfäktas av kommuner 
för att det sedan ska vara möjligt att inrätta åtgärder som ska främja den sociala 
integrationen. Dessa värden kommer i uppsatsen att diskuteras utifrån befintlig 
vetenskaplig litteratur, vilket ger upphov till det analytiska ramverket som sedan 
kommer att användas på Malmö stad.  
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1.1.1 Frågeställningar 

Uppsatsen har två frågor som ska besvaras genom en ideologikritisk analys 
nämligen, Vilka idéer genomsyrar Malmö stads integrationsarbete? samt Hur 
omsätts idéerna i Åtgärdsplanen för att främja integration i Malmö stad i deras 
Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete? 

Den teoretiska diskussionen samt den empiriska analysen ska leda till en 
diskussion om vilka idéer som bör ligga till grund för integrationsarbetet för att nå 
en ökad social integration.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med att i kapitel två presentera val av metod samt empiri. 
Kapitel tre ger en historisk genomgång av invandringspolitiken på statlig nivå 
med sin början under 1930-talet. Detta för att ge en inblick i Sveriges position och 
agerande gentemot invandringen och invandrare. Kapitel fyra är det teoretiska 
avsnittet där social integration diskuteras, samt de värden som bör förfäktas av 
kommuner för att göra en social integration möjlig. Värdena diskuteras utifrån ett 
multikulturellt perspektiv, dessförinnan diskuteras även multikulturalism utifrån 
olika teoretiska perspektiv. Diskussionen leder till det analytiska ramverket som i 
kapitel fem kommer att ligga till grund för analysen av Malmö stads idéer kring 
integration och hur dessa idéer tar form i kommunens handlingsplan. Det 
avslutande kapitlet framställer resultaten samt reflektioner kring dem och förslag 
till fortsatt forskning. 

 



 

 
4 

2 Metod och empiri 

Studien ämnar undersöka vilka idéer som ligger till grund för Malmö stads syn på 
integration och deras val av integrationsinsatser. Med detta som syfte går det väl 
ihop med att använda ideologikritik som analysmetod eftersom kontexten är lika 
viktig som de skrivna orden. Texterna analyseras utifrån en normativ analys där 
olika eftersträvansvärda värden kommer att ligga till grund för analysen. 
Materialet bygger på primärkällor som policys, handlingsplaner samt andra 
dokument som rör Malmö stads integrationsarbete.  

2.1 Idé- och ideologianalys 

En idé kan ses som en tankekonstruktion som till skillnad från flyktigare intryck 
eller attityder utmärks av en viss kontinuitet. Det kan vara en föreställning om 
verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör 
handla (Bergström 2005:149). Analysen utgår från ett grupp- eller 
aktörsperspektiv, i detta fall Malmö stad, och inom ett politikområde nämligen 
integrationspolitiken (Bergström 2005:155).  

Analysen bygger på en ideologikritisk analys av det empiriska materialet. Det 
görs en åtskillnad mellan texten och domänen utanför texten, det vill säga att 
texten sätts in i ett socialt sammanhang (Bergström 2005:166). Ideologi kan bestå 
av en synlig del, den manifesta ytan, och en underliggande latent del. 
Ideologianalysen ska försöka göra det osynliga synligt. Analysen består av tre 
delar. Det första steget är att texten analyseras, i detta fall ska en empirisk 
värdeanalys utföras. Andra steget i ideologianalysen är att begripliggöra den 
latenta delen genom att försöka besvara på frågan Vilken verklighet handlar 
texten om? Det tredje steget ska fullborda begripliggörandet genom att kontexten 
beskrivs. En ideologi får ingen innebörd om den inte relateras till samhälleliga 
grupperingar eller institutioner. Vilka säger ideologin representera? Vilka andra 
uppfattningar tar den strid mot? (Bergström 2005:167). 

En normativ analys ska svara på frågan om hur något bör vara och hur detta 
kan rättfärdigas medan en empirisk analys ska svara på hur något är och hur det 
kan förklaras och förstås (Badersten 2006:38). Studien ska genom den empiriska 
analysen försöka förklara vilka idéer som ligger till grund för Malmö stads 
integrationsarbete. Uppsatsens ambition är att genom en normativ analys visa 
vilka idéer som bör genomsyra integrationspolitiken i hopp om att 
integrationsarbetet ska leda till en ökad social integration. Den normativa 
analysen är en ”normativ analys i egentlig mening”, då uppsatsen kommer att 
argumentera för en viss idé om vad som är gott och önskvärt (Badersten 2006:47).  
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Ett värde kan vara en abstrakt idé om något som är gott eller ont, önskvärt 
eller avskyvärt. En värdering blir det först då någon ”värderar” något, det vill säga 
genom handling sätter ett värde på något. För att kunna bedriva vetenskaplig 
forskning med värdeomdömen som föremål krävs en intersubjektiv giltighet. 
Genom att undersöka värdeomdömen som är av moraliska eller 
samhällsorienterad karaktär, vars innebörd inte är godtycklig och som kan ges 
mening för fler än det värderande subjektet självt uppnås detta (Badersten 
2006:23). 

2.2 Empiri och avgränsningar 

Materialet är uppdelat i primär samt sekundärmaterial. Teoriavsnittet bygger på 
sekundärmaterial som vetenskapliga böcker och avhandlingar inom områdena 
integration, medborgarskap, erkännande, rättvisa samt jämlikhet. Primärmaterialet 
i studien är Malmö stads Åtgärdsplan för att främja integration i Malmö Stad 
samt Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete. Den 
empiriska analysen bygger främst på dessa två dokument men det tillkommer 
även annat material som rör Malmö stads integrationsarbete. Till exempel Möten i 
staden, om vikten av att se den andre i vardagen, Nya möten. Om kulturella 
brobyggare i Malmö samt områdesprogrammen för de fyra stadsdelar som är en 
del av statens storstadssatsning. Det valda materialet ligger så nära det går att 
komma Malmö stads syn på samt arbete inom integration, utan att göra intervjuer.  

Den största avgränsningen är att det inte kommer att ske någon jämförelse 
med andra kommuner. Integrationsarbetet inom kommuner skiljer sig väsentligt åt 
beroende på kommuners storlek. Detta kommer inte att diskuteras vidare i 
uppsatsen men enkelt uttryckt kan man säga att mindre kommuner inte alltid 
behöver sätta in särskilda åtgärder för integration då det inte skapas liknande 
segregerade områden som i storstäder. I mindre orter tvingar de gemensamma 
mötesplatserna och den geografiska närheten befolkningen till viss kontakt, vilket 
för invandrares del kan innebära en ökad kontakt med svenskar (Poopola 
2002:49). 
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3 Integrationspolitiken genom åren  

Det var först under 1930-talet då invandringsantalet översteg utvandringen, främst 
genom återvändare från USA men även krigsflyktingar och arbetskraftinvandrare 
från Norden och Västeuropa. Den snabbt växande ekonomin efter andra 
världskriget krävde en ökad arbetskraftsinvandring, där finländare stod för 60 
procent av arbetsmigranterna. Den allmänna uppfattningen kring mitten av 1960-
talet var att det vore bäst om de som kom till Sverige och inte tänkte återvända 
skulle assimileras så snart som möjligt (Sverige, framtiden och mångfalden: från 
invandrarpolitik till integrationspolitik 1997:15). Under slutet av 1960-talet 
infördes mer restriktiva regler för arbetsmigranter och ett arbetstillstånd krävdes 
innan en medborgare med utomnordisk härkomst fick invandra till Sverige (Grip 
2010:72).  

Fram till 1967 fanns det inga tydliga invandrarpolitiska mål. Den dominerande 
tanken under den här tiden var assimilering, detta skulle ge invandrade personer 
samma möjligheter som befolkningen. Målet om jämlikhet skulle uppnås genom 
en generell välfärd för alla, staten skulle inte medverka i att invandrare skulle 
kunna bevara sin kultur eller traditioner (Grip 2010:73). Genom de generella 
policyprogrammen skulle invandrare och svenskar göras till jämlika, det skulle 
inte finnas några materiella skillnader mellan de båda grupperna (Dahlström 
2004:114). 1968 tillsattes Invandrarutredningen som fick till uppgift att kartlägga 
invandrares och minoriteters situation samt att föreslå åtgärder för att underlätta 
deras möjligheter att anpassa sig till livet i Sverige. Resultatet av utredningen blev 
riktlinjer för Sveriges invandrarpolitik 1975, dessa sammanfattades i tre mål 
nämligen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Detta innebar ett avsteg från 
assimilationspolitiken, istället skulle invandrares kultur och språkliga bakgrund 
främjas (Sverige, framtiden och mångfalden: från invandrarpolitik till 
integrationspolitik 1997:15). 

Fram till mitten av 1970-talet trodde man att majoriteten av dem som 
invandrat skulle återvända hem, men det visade sig att så var inte fallet då allt fler 
immigranter och flyktingar började komma från andra delar av världen än Europa. 
Till följd av denna utveckling argumenterades det för en mer restriktiv invandring, 
man menade på att de som kom till Sverige skulle garanteras en levnadsstandard 
likvärdig med den som den inhemska befolkningen hade (Grip 2010:73). Det var 
under denna tid som en del av de introduktionsverksamheterna för invandrare fick 
sin start såsom SFI och samhällsorientering (Sverige, framtiden och mångfalden: 
från invandrarpolitik till integrationspolitik 1997:15f).  

År 1985 skedde en omorganisering av flyktingmottagandet, detta hade tidigare 
varit Arbetsmarknadsstyrelsens uppgift men gick över till Statens invandrarverk. 
Samtidigt infördes en riksomfattande strategi, hela-Sverige-strategin, vilket 
innebar att samtliga kommuner skulle ta emot den allt mer omfattande 
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asylinvandringen och att dessa och deras anhöriga skulle integreras och 
introduceras i svenska samhället (Grip 2010:74). Avsikten med avtalen mellan 
staten och kommunerna var att sprida de nyanlända i landet, men 
storstadsregionerna har i praktiken haft en fortsatt dragningskraft för den 
invandrade delen av befolkningen (Poopola 2002:47). Under 1980-talet växte 
kritiken bland de etablerade invandrarna, de som kom under 
arbetskraftsinvandringen, mot statens politik. De ansåg att invandrarpolitiken hade 
glömts bort på grund av den uppmärksamhet och de resurser som 
invandringspolitiken och asylfrågorna fick. De hade inte samma behov och kunde 
inte identifiera sig med de nyanlända flyktingarna samt att de ville bli av med 
invandrarstämpeln. Allt fler började protestera mot att även de som var födda och 
uppvuxna i Sverige eller där den ena föräldern var född och uppvuxen i Sverige 
blev kallad invandrare (Sverige, framtiden och mångfalden: från invandrarpolitik 
till integrationspolitik 1997:17).  

År 1997 kom propositionen Sverige, framtiden och mångfalden: från 
invandrarpolitik till integrationspolitik, tanken var att skifta politiskt fokus i 
politiken rörande invandrare personer. Den tidigare invandrarpolitiken hade gjort 
gruppen invandrare synlig i samhället (Grip 2010:75). Istället för att innefattas i 
den svenska samhällsgemenskapen kan detta ha föranlett till att invandrarskap 
kommit att bli en synonymt med ”annorlundaskap”. Utredningen påvisar att den 
förda politiken kan ha lett till att förstärka en uppdelning av befolkningen i ett 
”vi” och ett ”dom” och därigenom medverkat till uppkomsten av det utanförskap 
som många invandrare och deras barn upplever i det svenska samhället (Sverige, 
framtiden och mångfalden: från invandrarpolitik till integrationspolitik 1997:17f). 
Tanken var att lyfta fram integrationsprocessen istället för särskilda åtgärder för 
invandrare och endast under den allra första tiden skulle invandraskapet stå i 
fokus för särskilda åtgärder. I övrigt skulle samma åtgärder gälla för invandrade 
personer som andra medborgare i behov av särskilt stöd (Grip 2010:75).  

Politiken som har förts sedan propositionen 1997 har fått motta kritik för att 
inte ha lyckats skapa en integrationspolitik utan särskilda åtgärder för invandrade 
personer. I utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering, tillsatt av 
den socialdemokratiska regeringen 2002-2006, kommer det fram att den förda 
politiken har lett till ökad segregation istället för ett mer integrerat samhälle, 
vilket tros bero på att huvudmålet har varit att ”integrera invandrarna”. 
Regeringsskiftet 2006 har medfört en förnyad version av den tidigare 
integrationspolitiken. Nedläggningen av Integrationsverket år 2007 kan ha varit 
ett sätt att visa att utöver den första tiden behövs det inte särskild politik för 
invandrare. Istället lades delar av verksamheten över på myndigheter som 
Migrationsverket och länsstyrelser (Grip 2010:76).  
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4 Teoretisk bakgrund 

Integration definieras enligt Nationalencyklopedin som en process där skilda 
enheter förenas, vilket är den enklaste förklaringen av begreppet. Fokus ligger 
oftast på invandrare och deras integration i det svenska samhället men 
integrationsarbetet omfattar såväl majoritetsbefolkningen som minoriteterna 
(Popoola 2002:9). Integration har ersatt begreppet assimilation, vilket innebär att 
minoriteter förväntas ge upp kulturyttringar som skiljer sig från 
majoritetsbefolkningens språk, religion och andra värderingar, det vill säga att helt 
och fullt gå upp i omgivningen (Popoola 2002:17). 

I den här uppsatsen definieras integration som en tvåsidig process där såväl 
minoritet som majoritet förväntas anpassa sig till varandra. Där sociala mönster 
och kulturella värderingar förändras och antar nya former genom den påverkan 
enskilda eller grupper utsätter varandra för (Poopola 2002:15).  

Kapitlet ska skapa det analytiska ramverk som sedan ska användas i analysen 
av Malmö stad. Erkännande, jämlikhet och rättvisa är de värden som studien har 
som utgångspunkt för att en social integration ska vara möjlig. Dessa värden ska 
diskuteras under ett multikulturellt perspektiv i detta kapitel. Först kommer en 
presentation av Jose Alberto Diaz sju dimensioner av integration. 

4.1 Integrationsprocessens sju dimensioner 

I studien Primärintegration och bidragsberoende presenterar Jose Alberto Diaz 
integration som en mångfacetterad process där sju dimensioner går att urskilja. 
Diaz definierar integration som ett tillstånd där invandrade personer uppnår en 
partiell eller fullständig jämlikhet med infödda individer i termer av deltagande i 
olika typer av sociala relationer som arbetsliv, boendeförhållanden och politik 
(Diaz 1997:31). Ekonomisk integration vilket främst sker genom arbetsmarknad 
och företagsamhet, för individen innebär detta tillgång till inkomster och 
yrkespositioner. Social integration innebär tillgång till ett svenskt socialt nätverk 
där invandrare utvecklar kontakter med infödda i olika miljöer. Politisk 
integration betyder fullständiga politiska rättigheter och fullt utövande av social 
och politiska medborgarroller, exempelvis valdeltagande och representation i 
politiska institutioner. Kommunikativ integration har med invandrarens förmåga 
att tala det inhemska språket för att kunna ta del av information, kunskap och 
särskilda former av delaktighet. Familjeintegration innebär tillgång till sociala 
nätverk i form av infödda släktförhållanden. Boendeintegration gäller 
utvecklandet av etniskt blandade sociala nätverk och social verksamhet i 
bostadsområden samt tillgång till kvalitativt normala bostadsförhållanden. Den 
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sista dimensionen är den personliga integrationen som består av individens 
tillfredsställelse med sitt liv i det nya landet när det kommer till bland annat 
inkomster, boende och jobb (Diaz 1997:33).  

Den dimension som är av störst intresse för denna studie är den sociala 
integrationen. Det går inte att förneka vikten av de andra dimensionerna men 
uppsatsens syfte är att det även krävs insatser för den sociala integrationen för att 
uppnå en bra integration.  

Diaz menar att integration bör förstås som en ”långvarig, mödosam och 
strategisk process”, där primärintegrationen avslutats i och med den organiserade 
flyktingmottagningens slut men där sekundärintegration tar sin början. Under 
mottagningstiden läggs de framtida förutsättningarna för den kvalitativa och 
långsiktiga sekundärintegrationen (Diaz 1997:94). Med social integration avses 
tillgång till olika former av sociala kontakter med majoritetsbefolkningen (Diaz 
1997:53). I sin studie skriver han om vikten av att under primärintegrationen 
utveckla kontakter med det nya samhällslivet. De former av social integration som 
han analyserar är deltagande i studiecirklar, guide- och lägerverksamhet samt 
praktikverksamhet (Diaz 1997:49). Det går inte med säkerhet påvisa att de som 
väljer att medverka vid sociala verksamheter inte blir bidragsberoende. Nivån av 
bidragsberoende är dock lägre för dem som medverkat i guideverksamhet, 
studiecirkel och SFI-praktik men sambandet är för svagt. Däremot går det att 
föreställa sig att personer som väljer att delta i sociala verksamheter över etniska 
gränser har större möjligheter att skaffa sig fler sociala nätverk. Detta kan i sin tur 
öka deras tillgång till information eller praktisk kunskap vilket kan leda till 
exempelvis utbildningsmöjligheter eller tillgång till arbetsmarknaden (Diaz 
1997:90). 

Diaz betonar vikten av sociala relationer mellan invandrare och infödda 
svenskar i sin studie Choosing integration för att en uppnå en bra integration. Han 
studerar relationer genom arbetsplatsen, inom grannskapet och familjen (Diaz 
1993:125). Resultaten indikerar att härkomsten påverkar graden av integration 
mellan invandrare och svenskar, personer med finsk bakgrund har lättare att skapa 
relationer med svenskar än personer med chilensk eller jugoslavisk bakgrund 
(Diaz 1993:134). En av hans slutsatser är att personer som bor i områden med hög 
andel utländska invånare har mer sällan kontakt med majoritetsbefolkningen samt 
att de i mindre utsträckning ingår i svenska nätverk (Diaz 1993:161).  

4.2 Multikulturalism 

Multikulturalism kan studeras utifrån olika aspekter beroende på vad studien 
ämnar undersöka. Utifrån ett normativt angreppssätt kan man undersöka hur 
samhället bör vara utformat, genom att studera förespråkare mot och för 
multikulturalism. Multikulturalism kan även undersökas genom graden av 
kulturell pluralism genom att exempelvis jämföra städer, kommuner och länder 
och/eller utformningen av policys och lagstiftning gällande multikulturalism. 
Denna studie kommer att ha en normativ utgångspunkt då den ämnar redogöra för 
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hur samhället bör konstrueras för att en social integration kan ske. Detta ramverk 
kommer sedan att användas på Malmö stads befintliga handlingsplaner och 
policys gällande multikulturalism och integration.  

John Rex har gjort en indelning av olika mångkulturella samhällen beroende 
på hur de har uppkommit. Enligt Rex finns det sju typer av mångkulturella 
samhällen varav Sverige passar in i två kategorier. Det ena fallet gäller 
immigranter och det andra flyktingar. Språket och kulturen är väl etablerat i 
samhället, immigranter anses vara en ekonomisk nödvändighet men deras sociala 
status är inte särskilt hög. Flyktingar accepteras i varierande grad av motvillighet 
och hjälpsamhet medan det finns oklarheter om deras framtid i landet. Att vara 
invandrare i dessa typer av multikulturella samhällen kan ofta ligga till grund för 
diskriminering och stigmatisering (Rex 1996:50). Enligt Rex är mångkulturalism 
inte synonymt med likabehandlig. Problemen som samhällen står inför är inte att 
hitta nya sätt att förespråka jämställdhet, utan det är att i ett mångkulturellt 
samhälle går det inte att likställa individer utan de måste behandlas olika (Rex 
1996:13). Med detta sagt anser han att det inte det ska leda till gruppspecifika 
rättigheter utan idealet vore ett samhälle som är enhetligt inom den offentliga 
sfären, till exempel lagar, skyldigheter och rättigheter, men som uppmuntrar 
mångfald i privata och kommunala/kollektiva frågor (Rex 1996:15f).  I ett 
multikulturellt samhälle bör alla individer vara lika införlivade och stå lika inför 
lagen samt att ingen har mer eller mindre rättigheter än någon annan eller mer 
eller mindre kapacitet på grund av etnicitet. Alla försök att uppnå jämlikhet 
genom att särbehandla inom den offentliga sfären är att ta ett steg bort från det 
multikulturella och mot det pluralistiska samhället (Rex 1996:19). Vilket skulle 
innebära att grupper är olikt införlivade i samhället och där deras behov särskiljs 
och uträttas av olika instanser inom det offentliga (Rex 1996:20). Genom dessa 
ansatser anser Rex att det går att förena multikulturalism med lika möjligheter för 
alla (Rex 1996:16). 

Mångkulturalister förespråkar en mångfaldsnorm för nationalstaten och dess 
medborgare, vilken aktivt ska uppmuntra och skydda samhällets kulturella 
mångfald istället för att undertrycka och assimilera den. Detta för att medborgare 
tillhörande etniska och religiösa minoritetsgrupper ska ha lika möjlighet att delta i 
samhällslivet och tillgodose sina intressen och behov. Mångkulturalismen är en 
kombination av liberala och kommunitära idéer. Från liberalismen inkorporeras 
individens frihet och möjligheter att fatta självständiga beslut i enlighet med sina 
personliga preferenser. Samtidigt kritiseras statens neutralitet och dess förmåga att 
ge alla medborgare oavsett etnisk och religiös bakgrund samma möjligheter att 
fatta självständiga beslut. Nationalstatens lagar, rättighetssystem och institutioner 
speglar majoritetskulturens värderingar och traditioner och kan därför inte förhålla 
sig neutral till olika gruppers intresseyttringar och behov. Från kommunitarismen 
inkorporeras en holistisk människosyn som betonar gemenskapens betydelse för 
individens identitet, intressen och preferenser (Fernández 2005:125). Individens 
möjligheter att fatta fria och meningsfulla val blir därmed förknippade med 
förekomsten av sammanhang, exempelvis grupper, organisationer och 
institutioner, vilka motsvarar individens egna värderingar och prioriteringar. 
Fernández anser att befintligheten av sådana sammanhang inte ska tas för givna 
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eller helt hänföras till den privata sfärens och det civila samhällets 
organisationsliv, eftersom minoriteter då kommer att kvarstå under 
majoritetskulturens dominans och assimilationsförtryck. Det räcker inte att 
mångfalden tolereras när den organiserar sig politiskt utan den måste aktivt 
stimuleras och skyddas med offentliga medel. Strävan efter enhetlighet och 
homogenitet är såväl fruktlös som skadlig eftersom den marginaliserar och 
diskriminerar istället för att integrera de grupper som inte uppfyller 
majoritetssamhällets implicita etniska integrationskriterier (Fernández 2005:126). 

 

4.2.1 Kymlicka om gruppspecifika rättigheter 

En av förespråkarna för gruppspecifika rättigheter är Will Kymlicka som anser att 
det är det enda sättet för minoritetskulturer att överleva i ett majoritetssamhälle. 
Dessa kan innefatta självstyre, exempelvis genom federalism, övergångsperioder 
med kvoter för särskild politisk representation eller genom polyetniska rättigheter 
vilket innebär att minoritetsgrupper ges särskilda rättigheter eller undantag från 
annan lagstiftning. Kymlicka anser att gruppspecifika rättigheter för minoriteter är 
ett effektivt och rättvist sätt att integreras i övriga samhället (Kymlicka 
1998:35ff). Kymlicka diskuterar kulturer utifrån en samhällelig kultur, vilket 
innebär att kulturen förser sina medlemmar med meningsfulla sätt att leva över 
hela skalan av mänskliga verksamheter, exempelvis det sociala livet, utbildning, 
religion, rekreation och ekonomi, vilka spänner över både den offentliga och 
privata sfären.  Han anser att inte alla kulturer är samhälleliga kulturer utan att de 
tenderar att vara territoriellt koncentrerade och bygger vanligtvis på ett 
gemensamt språk, de innefattar inte bara gemensamma minnen eller värden utan 
även gemensamma institutioner och sedvänjor (Kymlicka 1998:86). Han är av 
åsikten att det är svårt för människor att röra sig mellan kulturer och att de 
kulturutbyten som sker i dagens mångkulturella samhällen snarare är att njuta av 
de möjligheter som erbjuds (Kymlicka 1998:95). Individer ska inte behöva 
tvingas in i kulturer utan det ska ske på frivillig basis men även en lyckad 
integration har, enligt Kymlicka, stora kostnader för individen beroende på ålder 
och i vilken grad de båda kulturerna är lika till språk och historia. Även där 
hindren för integration är som minst, förblir de nationella minoriteternas önskan 
att behålla sin kulturella tillhörighet mycket stark (Kymlicka 1998:96). Han 
särskiljer mellan nationella minoriteter, invandrare och flyktingar i sin diskussion. 
Nationella minoriteter är grupper med historiska band till ett visst landområde, 
som har inlemmats i en främmande nationalstat mot sin vilja, exempel indianer i 
USA, medan invandare frivilligt har lämnat sina hemländer för att starta ett nytt 
liv i ett nytt land. Invandrare har rätt att göra anspråk på att få uttrycka sin 
identitet samt att kräva att få bibehålla en del av sitt kulturarv och att de 
dominerande institutionerna bör anpassas gör att ge plats åt olikheter men då de 
frivilligt har beslutat att ge up de rättigheter som följer den ursprungliga nationella 
tillhörigheten är inte förväntningarna om integration inte orättvisa (Kymlicka 
1998:107). Flyktingar kan i bästa fall behandlas som invandrare till dess att de har 
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möjlighet att återvända till sina hemländer, vilket innebär att långvariga flyktingar 
drabbas av en orättvisa då de inte frivilligt har avstått från sina nationella 
rättigheter (Kymlicka 1998:109). 

4.3 Erkännande, jämlikhet och rättvisa 

För att interaktion mellan människor ska kunna ske utan förbehåll krävs det att det 
inte finns större ojämlikheter mellan dem. Det går inte att bortse ifrån att 
människor är olika, tänker och beter sig olika men det betyder inte att 
interaktionen mellan dem är utan positiva effekter. För att detta ska kunna ske 
krävs det dock att det finns fundamentala likheter mellan dem. De värden som 
hävdas vara av vikt för att en social integration ska vara möjlig i denna studie är 
erkännande, jämlikhet och rättvisa. Dessa värden bör vara eftersträvansvärda 
politiska mål för kommuner, vilka borde ges uttryck i deras policys och 
handlingsplaner. 

4.3.1 Taylor om särartspolitik 

Normen för de liberala samhällen gällande rättvisa är likvärdighetspolitik som 
bygger på idén att alla människor är värda samma respekt och ska behandlas lika. 
Charles Taylor anser istället att denna form av politik inte alltid kan tillgodose 
minoritetsgruppers behov och deras kulturella överlevnad inom ett 
majoritetssamhälle. Att det istället kan krävas särartspolitik som exempelvis 
tillåter juridisk särbehandling av personer med kulturell tillhörighet (Taylor 
2003:47f). Förespråkarna för likvärdighetspolitiken anser att särartspolitiken 
kränker principen om icke-diskriminering, vilka i sin tur anser att 
likvärdighetspolitiken tvingar in människor i en enhetlig form och därmed 
förnekar dem deras identitet. Taylor hävdar att normen vilken alla ska anpassas 
till inte är neutral utan återspeglar den västerländska kulturen och undertrycker 
minoriteters kulturella identiteter. Han hävdar därmed att likvärdighetspolitiken 
framhåller en viss form av partikularism som om den vore universell (Taylor 
2003:50f). Identitetsskapandet sker i möte med andra människor som är 
betydelsefulla för dem. Det kan ske i dialog med eller i kamp mot dessa 
människor som vi definierar vår identitet (Taylor 2003:43). Individers 
identitetsskapande kopplas samman med självkänsla, och kulturella gruppers 
strävan efter erkännande och respekt. Lika viktigt som det för individer att 
accepteras av andra människor är det även betydelsefullt för kulturella grupper att 
få ett erkännande av deras värde (Taylor 2003:67). Hans tes är att identiteten 
delvis formas av andras erkännande, icke-erkännande eller miss-erkännande. Att 
inte erkänna kulturens värde går att likställa med förtryck, vilket kan skapa djupa 
sår och leda till att individers nedsättande självbild vilket speglar omgivningens 
uppfattning av dem (Taylor 2003:37,45).  
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4.3.2 Fraser om rättvisa 

Till skillnad från Taylor, som kopplar erkännandet med individens 
självuppfyllande, anser Nancy Fraser att erkännande är ett fall av rättvisa. Fraser 
hävdar att det bör anses som en orättvisa att vissa individer och grupper förnekas 
den status som krävs för att fullt ut kunna medverka i sociala interaktioner enbart 
som konsekvens av institutionaliserade kulturella mönster som de inte har haft 
möjlighet att påverka och vilka har påverkat bilden av dem. Genom att se 
erkännande som ett fall av rättvisa blir det en fråga om social status. När dessa 
mönster konstituerar aktörer som jämlikar, vilka är kapabla till att delta 
jämbördigt med varandra i det sociala livet, då har man uppnått ömsesidigt 
erkännande och statusjämlikhet. Fraser hävdar därmed att ett icke-erkännande 
innebär att individen blir förhindrad från att delta som en jämlike i det sociala 
livet. Detta sker när institutioner strukturerar interaktioner i likhet med kulturella 
normer som hindrar ett mer jämlikt deltagande (Fraser 2003:29).  

Det finns inga universella regler för hur man ska komma till rätta med dessa 
problem utan varje situation är den andra olik, därför kräver varje enskild fall 
specifika åtgärder. Fraser anser dock att alla situationer inte är fall för erkännande, 
utan de som kräver ett erkännande måste i en offentlig demokratisk process visa 
att det finns institutionaliserade kulturella mönster som orättfärdigt hindrar dem 
från att jämlikt delta i samhället och att ersätta de befintliga mönstren är ett steg 
mot jämställdhet (Fraser 2003:47).  

Det finns olika politiska tillvägagångssätt att ge erkännande, nämligen genom 
bekräftelse (affirmation) eller ombildning/förvandling (transformation). 
Skillnaden mellan dem är att den förstnämnda föreslår upprättelse genom en 
omvärdering av nedvärderade gruppidentiteter medan såväl innebörden av 
identiteterna samt skillnaden mellan grupperna kvarstår. Den andra metoden 
skulle istället skapa upprättelse genom att dekonstruera det symboliska motståndet 
som ligger till grund för de befintliga institutionaliserade kulturella mönstren. 
Istället för att enbart höja självförtroendet hos de miss-kännande (misrecognized) 
skulle detta destabilisera den existerande statusordningen och förändra allas 
självbild (Fraser 2003:75). 

4.3.3 Habermas om kultur 

Jürgen Habermas diskussion kring kultur och integration hamnar istället i ett läge 
där den etiska integrationen måste frikopplas från den politiska integrationen. Den 
etiska integrationen av grupper och subkulturer är den enskilda individens 
kollektiva identitet medan den politiska integrationen av medborgarna säkrar 
lojaliteten gentemot den gemensamma politiska kulturen. Lojaliteten är förankrad 
i en tolkning av författningsprinciper som utgår från nationens historiska 
erfarenheter och kan därför inte vara etiskt neutral (Habermas 2003:125). 
Författningsprinciperna måste bygga på motiv och förhållningssätt som 
medborgarna omfattar, utan en sådan förankring kan de inte bidra till en 
association av fria och jämlika individer (Habermas 2003:126). Habermas i likhet 
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med Taylor anser inte att lika rättigheter räcker för att skapa ett jämlikt samhälle. 
Han är heller inte främmande för kollektiva rättigheter men anser inte att det ska 
vara rättigheter som tillskrivs en viss grupp utan det ska istället vara kollektiva 
rättigheter som kan nyttjas individuellt. För att det ska vara jämlikt krävs det att 
de lika rättigheterna kan nyttjas för att de ska ge lika möjligheter. Habermas anser 
inte att den rätta lösningen är att föra in systemfrämmande kollektiva rättigheter 
(Habermas 2003:111). En rättsstat, enligt Habermas, bör inte gå längre än att ge 
kulturer möjligheten att reproduceras, om medlemmarna som föds in i den väljer 
att föra den vidare. En överlevnadsgaranti skulle istället medföra till att 
medlemmarna nekas sin kulturella frihet att välja sin identitet och kulturella 
tillhörighet (Habermas 2003:122). Habermas har till skillnad från Taylor en högre 
grad av dynamisk syn på kulturell tillhörighet och menar att varje ny generation 
ifrågasätter, bryter mönster och omvandlar sig själva. Dessa processer är 
nödvändiga för att en kultur ska kunna fortsätta att utvecklas. I ett mångkulturellt 
samhälle handlar det inte om att tillämpa särskilda åtgärder för att bevara vissa 
kulturella gemenskaper, utan syftet bör vara att ge alla möjligheten, om de så 
önskar och utan kränkningar, att kunna bevara relationen med sin ursprungskultur 
(Habermas 2003:123f).  

4.4 Medborgarskapsteorier 

Genom att diskutera medborgarskap synonymt med integration kan man utifrån 
olika politiska skolors syn få en djupare förståelse för hur integrationspolitiken 
kan inriktas på olika sätt. Det finns tre perspektiv som dominerar litteraturen 
nämligen det republikanska, det liberala och det kommunitära. 

Medborgarskap inom den klassiska republikanska skolan definieras utifrån 
rättigheter och skyldigheter och där medborgaren ses som en politisk individ.  Det 
är medborgarens skyldighet och eget ansvar att vara politiskt aktiv. Inom 
patriotismen till skillnad från nationalismen behöver inte gemenskapen, som är av 
stor betydelse, inte grundas i en gemensam historia eller kultur. I ett 
mångkulturellt samhälle kan patriotism innebära lojalitet mot samhället samt att 
verka för upprätthållandet eller sträva mot den fria staten (McKinnon, Hampsher-
Monk 2000:278).  

Inom det liberala perspektivet betonas medborgarnas rättigheter och statens 
skyldigheter att upprätthålla grundlagsenliga fri- och rättigheter som 
medborgarnas jämlikhet och likhet inför lagen. Detta skulle i ett mångkulturellt 
samhälle innebära att olikheter respekteras och ett jämställt igenkännande skapas i 
den politiska gemenskapen, exempelvis genom medborgerligt utbildningsprogram 
för att uppnå en form av interkulturell integration (McKinnon, Hampsher-Monk 
2000:207f). 

Det kommunitära förhållningssättet anser att medborgaren tillhör en 
gemenskap och att det är medborgarens skyldighet och ansvar att bidra till 
samhället genom sitt deltagande. Enligt det kommunitära synsättet ska 
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medborgarskap garantera rättsäkerhet, självbestämmanderätt och friheten att delta 
(McKinnon, Hampsher-Monk 2000:214). 

Samtliga perspektiv tar upp de demokratiska värdena frihet och rättvisa och 
vikten av att dessa skyddas. De skiljer sig däremot i frågan om hur 
samhällsgemenskap skapas. I såväl det republikanska som i det kommunitära 
synsättet läggs en stor vikt vid medborgarskapets förenade karaktär men där 
betydelsen av att delta framhålls på olika sätt. Det republikanska genom att bidra 
till det fria och demokratiska samhället och kommunitära genom att forma 
gemensamma identiteter i möten och diskussioner. Medan i det liberala samhället 
lever olika samhällsgrupper sida vid sida, där olikheter accepteras och skyddas 
genom att exempelvis ge minoritetsgrupper självbestämmanderätt. 

Även om samhället garanterar samma rättigheter till dess medborgare finns 
det underliggande strukturer som i praktiken inte ger alla lika möjligheter att 
skapa ett bra liv. Enligt Bonnie Honig identifieras personer med utländsk 
bakgrund som främlingar eller andra klassens medborgare. Fastän lika rättigheter 
finns en uppdelning mellan ”vi och dom” där rättigheter och friheter begränsas 
och därmed försvårar medborgarskapet (Honig 2001). Medborgarskapet i sig ger 
inga garantier om en faktisk utjämning, eftersom det faktiska utnyttjandet av 
rättigheterna skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper (Dahlstedt 2000: 26). I 
sin avhandling Reserverad demokrati visar Magnus Dahlstedt att utlandsfödda 
personer bedömer sina möjligheter att påverka sin egen levnadssituation generellt 
sett lägre än svenskar och befinner sig i större utsträckning utanför politiken. 
Utlandsfödda har även ett svagare intresse för politik, upplever mindre 
samhörighet med organiserade rörelser och känner inte samma partitillhörighet 
jämfört med personer födda i Sverige (Dahlstedt 2005:25).   

Iris Marion Youngs strukturella maktperspektiv förklarar hur majoritetens 
kultur och normer inkorporeras i samhällets institutioner. Ett formellt 
medborgarskap och därmed samma formella rättigheter kan innebära olika 
möjligheter till självbestämmande (Young 2000:46). Young beskriver ett system 
av strukturell dominering där vissa personer eller grupper har mer makt än andra. 
Enligt Young handlar dominering av strukturella eller systematiska fenomen som 
exkluderar människors deltagande och möjligheter att påverka (Young 1990:31f). 
Youngs decentraliserade synsätt på demokrati innebär att demokratisk politik 
måste ses inom kontexten av komplexa samhällsprocesser och inte enbart under 
beslutsfattandes kontroll. Demokrati bör ses som flöden mellan olika samhälleliga 
institutioner (Young 2000:46). Utifrån Youngs strukturella perspektiv på 
demokrati, är demokratiska beslut enbart normativt legitima om de som påverkas 
av dem är inkluderade i processen av diskussion och beslutsfattande. Det räcker 
inte med att alla är formellt inkluderade i beslutsfattandet utan de ska även 
inkluderas på lika villkor (Young 2000:23). Majoritetsbefolkningens dominering 
av minoriteter finns införlivade i samhällets institutioner genom icke ifrågasatta 
normer, vanor symboler samt institutionella regler och konsekvenser. De 
dominerande normerna upprätthålls i det vardagliga och ifrågasätts sällan (Young 
1990:58ff). Detta medför till att de underordnade gruppernas förhållningssätt 
framställs som avvikande (Young 1990:116). 
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5 Ideologikritisk analys 

Det teoretiska kapitlet har genom ett multikulturellt perspektiv diskuterat 
erkännande, jämlikhet och rättvisa. Multikulturalism har sitt avstamp från 
liberalism och kommunitarism, men som diskussionen har visat finns det olika 
synsätt på vad erkännandet innebär för individen eller grupper samt hur 
staten/kommunen bör arbeta för att uppnå jämlikhet och rättvisa. Utifrån de 
framställda teorierna går det att urskilja tre olika synsätt på tillvägagångssätt för 
att nå jämlikhet. De som anser att kollektiva grupprättigheter utjämnar orättvisor 
jämfört med de som vill att samma rättssystem ska gälla samtliga medborgare. På 
den ena sidan står Kymlicka och Taylor vilka anser att erkännandet krävs för att 
individens självkänsla inte ska nedvärderas och bidra till utanförskap. Fraser och 
Young anser att erkännandet är en fråga av rättvisa istället och menar på att för att 
nå jämlikhet måste samhällets normer och strukturella kulturella mönster 
dekonstrueras för att ge utrymma för nya mönster där alla medborgare inkluderas i 
processen. Habermas och Rex representerar en medelväg, de anser inte att 
kollektiva rättigheter är vägen att gå därför att det står i strid mot ett 
mångkulturellt samhälle, utan rättstaten ska uppmuntra samt ge dess medborgare 
möjligheten att behålla, utveckla och föra vidare sin kultur inom den befintliga 
strukturen. Med hjälp av dessa teorier ska Malmö stads syn analyseras. Frågorna 
som ska besvaras är Vilka idéer är det som genomsyrar Malmö stads 
integrationsarbete? samt Hur omsätts idéerna i åtgärdsplanen i handlingsplanen? 

Textanalysen utgår från ideologikritisk metod, vilket innebär att analysera vad 
som sägs i dokumenten, diskutera den verklighet texten handlar om och undersöka 
det sociala sammanhanget. De dokument som ligger till grund för textanalysen är 
Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö Stad (ÅMS), vilken antogs av 
kommunfullmäktige i december 1999. Till analysen över befintliga 
integrationsinsatser tillkommer även Handlingsplan för ökad integration och fler 
malmöbor i arbete 2011 (HIMA), Möten i staden, om vikten av att se den andre i 
vardagen, Nya möten. Om kulturella brobyggare i Malmö, områdesprogrammen 
för de fyra stadsdelar som är en del av statens storstadssatsning samt Förstudie 
Bazar. Analysen fokuserar på om och hur Malmö stad använder sig utav värdena 
erkännande, jämlikhet och rättvisa, även hur de skriver om integration och 
mångkulturalism i kommunens åtgärdsplan. 

5.1 Textanalys 

Enligt åtgärdsplanen riktar sig integrationen mot alla människor i utanförskap, 
vilket ”för den enskilde individen innebär att ha möjlighet att ta aktiv del i 
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samhällslivet och att kunna påverka samhällsutvecklingen utan att ge upp sin 
personliga identitet”. Malmö stad tar avstånd från assimilationstanken och anser 
att det strider mot de mänskliga rättigheterna (ÅMS:3). Detta står i linje med 
samtliga av de teorier som har tagits upp, eftersom individen ska ha möjlighet att 
aktivt delta samt påverka samhällsutvecklingen utan att behöva ge upp sin 
personliga identitet. Genom att rikta integrationen mot alla i utanförskap pekas 
inte invandrargruppen ut, men med den befintliga formuleringen blir det till en 
ensidig process där de som är ”avvikande” i den befintliga strukturen ska 
integreras in i majoritetsbefolkningen. Denna syn på integration går ihop med 
Habermas och Rexs tankar, då de anser att individen ska ges möjlighet att aktivt 
delta utan att behöva ändra sin identitet men även utan att förändra de befintliga 
kulturella mönstren i samhället. 

I åtgärdsplanen står det att integration ses som en såväl individuell som en 
samhällelig process, men att det är upp till individen att avgöra hur långt man vill 
gå för att anamma majoritetsbefolkningens levnadssätt och värderingar så länge 
man håller sig inom de lagliga gränserna och respekterar de demokratiska 
värderingarna (ÅMS:3). Detta står i strid med vad som står i ett senare avsnitt i 
åtgärdsplanen. Under avsnittet Att leva i ett land med många kulturer står det att 
den etniska mångfalden präglar kulturen samt påverkar det svenska samhällslivets 
utveckling, vilket innebär att ”vi alla på olika sätt måste anpassa oss till nya 
influenser och identitetsuppfattningar, tvärkulturella livsstilar och rörelser, där 
etniska och sociala gränser kommer att överskridas”. Det fortsätter med att ” I 
Malmö finns idag många olika kulturer och hela befolkningen måste lära sig att 
leva och umgås i det nya samhället” (ÅMS:4). Det är svårt att förklara varför 
Malmö stad väljer att i början av åtgärdsplanen skriva att det är upp till den 
enskilde individen att själv besluta hur väl de vill anpassa sig till 
majoritetssamhället för att senare förklara integration som en process där alla 
invånare ”måste lära sig att leva” i det nya samhället. Om det första påståendet 
var i linje med Habermas och Rex är det senare mer likt hur Fraser och Young 
resonerar kring integration, eller Poopola för den delen. Poopola ser integration 
som en tvåsidig process där såväl minoritet som majoritet förväntas anpassa sig 
till varandra. Där sociala mönster och kulturella värderingar förändras och antar 
nya former genom den påverkan enskilda eller grupper utsätter varandra för 
(Poopola 2002:15). Young (Young 2000:23) och Fraser (Fraser 2003:47) tar en 
mer radikal utgångspunkt och menar att de befintliga strukturerna måste 
dekonstrueras för att sedan återuppbyggas med samtliga samhällsmedlemmar som 
en del av processen. Åtgärdsplanen går inte in på djupet hur själva processen ska 
se ut mer än att det är ett långsiktigt arbete som kräver att samtliga institutioner i 
samhället medverkar. Däremot står det skrivet i åtgärdsplanen att det ”kräver att 
människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma och positiva 
upplevelser, som befrämjar respekt för och kunskap om varandra” (ÅMS:4). Det 
är dessa upplevelser eller möten som kan leda till den sociala integration som, 
enligt uppsatsens tes, kräver särskilda insatser för att det ska ske. I likhet med 
Diaz (Diaz 1997:90) går det inte att bevisa att särskilda insatser skulle leda till en 
ökad social integration men deltagandet i insatser där umgänge sker över etniska 
gränser skulle kunna leda till att individerna får större möjligheter att skaffa sig 
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fler sociala nätverk. Som den fortsatta analysen kommer att visa sätts knappt 
några insatser in med förutsättningar vilka kan leda till en ökad social integration.  

5.1.1 Den övergripande visionen 

Visionen är ”en stad där alla människor tillmäts lika värde och mångfalden 
betraktas som en resurs”…”utan främlingsrädsla, diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism”. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter 
men även samma möjligheter oavsett etniskt och kulturellt ursprung, religion och 
social ställning. För att detta ska bli verklighet ”krävs ett gemensamt språk, 
gemensamma rättsnormer och gemensamma mötesplatser”. För att uppnå detta 
krävs det särskilda insatser för att främja integrationen (ÅMS:5). Det står klart att 
det inte är genom gruppspecifika rättigheter som jämlikhet ska uppnås, vilket 
enligt Taylor (Taylor 2003:47f) och Kymlicka är det enda sättet för minoriteter att 
uppnå jämställdhet med majoritetsbefolkningen. Detta gäller dock inte för de som 
själva har valt att invandra eller flyktingar utan det gäller enbart minoriteter som 
tillhört ursprungsbefolkningen men blivit en minoritet (Kymlicka 1998:107). Det 
är mer i linje med Habermas och Rexs idéer där individen ska ges möjligheter att 
aktivt delta i den offentliga sfären under samma rättsnormer. Enligt Rex är idealet 
ett samhälle där det offentliga är enhetligt men inom den privata uppmuntras 
mångfald (Rex 1996:15f). I ett multikulturellt samhälle vore alla försök att nå 
jämlikhet genom att särbehandla inom den offentliga sfären et steg mot ett 
pluralistiskt samhälle (Rex 1996:19). Habermas är till skillnad från Rex inte emot 
kollektiva rättigheter men anser inte att det ska vara rättigheter som tillskrivs en 
viss grupp utan det ska istället vara kollektiva rättigheter som kan utnyttjas 
individuellt (Habermas 2003:111).  

5.1.2 Erkännandet  

Värdena som har legat till grund för undersökningen, rättvisa, erkännande och 
jämlikhet, används inte uttryckligen i åtgärdsplanen. Utan de har valt att 
formulera sig genom att försäkra allas lika värde samt att mångfalden i samhället 
bör ses som berikande och som resurs. Det närmsta åtgärdsplanen kommer till ett 
erkännande är att individen ska ha möjlighet att aktivt delta i samhällslivet samt 
att påverka samhällsutvecklingen utan att behöva ge upp sin personliga identitet 
(ÅMS:3). Erkännande ges inte större vikt än detta och det går inte väl ihop med 
vare sig Taylor som kopplar erkännandet med individens självkänsla och 
självuppfyllande (Taylor 2003:67) eller Fraser som ser det som ett fall av rättvisa. 
Fraser anser att det bör ses som en orättvisa att vissa individer och grupper 
förnekas den status som krävs för att fullt ut medverka i sociala interaktioner på 
grund av institutionaliserade kulturella mönster som de inte har haft möjlighet att 
påverka (Fraser 2003:29). Enligt Fraser finns det olika politiska tillvägagångssätt 
att ge erkännande, genom bekräftelse (affirmation) eller ombildning/förvandling 
(transformation). Den förstnämnda föreslår upprättelse genom en omvärdering av 
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nedvärderade gruppidentiteter medan såväl innebörden av identiteterna samt 
skillnaden mellan grupperna kvarstår. Den andra metoden skulle istället skapa 
upprättelse genom att dekonstruera det symboliska motståndet som ligger till 
grund för de befintliga institutionaliserade kulturella mönstren (Fraser 2003:75). 
Det görs ett försök att omvärdera gruppidentiteten invandrare i åtgärdsplanen 
genom att definiera det som personer som själva har invandrat. Begreppet är grovt 
generaliserat och att användandet på ett generaliserat sätt förstärker ett ”vi-och-
dom” tänkande samt att det bör undvikas som benämning på personer som är 
födda i Sverige (ÅMS:3). Detta må vara ett alltför generellt begrepp på en 
gruppidentitet, som är allt annat än homogen inbördes, men det används flitigt av 
såväl politiker, media och befolkningen. Om begreppet ska användas då bör det 
omvärderas på ett sätt att det inte används nedvärderande. Kanske kan begreppet 
invandrare i framtiden enbart appliceras på individer som har invandrat men som 
upphör att vara invandrare efter att beviljats uppehållstillstånd. Det borde vara ett 
tecken på att de ämnar stanna och kan därmed inte i ordets bemärkelse ses som en 
invandrare. Genom att använda begreppet invandrare utsätts de för en form av 
social exkludering, man blir aldrig en del av det svenska samhället. I värsta fall 
leder det till en negativ självkänsla och/eller en negativ bild av samhället och 
därmed en känsla av marginalisering. Det ligger nära Taylors tankar kring 
identitetsskapandet. Det kan ske i dialog med eller i kamp mot dessa människor 
som vi definierar vår identitet (Taylor 2003:43). Individers identitetsskapande 
kopplas samman med självkänsla, och kulturella gruppers strävan efter 
erkännande och respekt. Lika viktigt som det för individer att accepteras av andra 
människor är det även betydelsefullt för kulturella grupper att få ett erkännande av 
deras värde (Taylor 2003:67). 

5.1.3 Textens verklighet 

Den andra delen i analysen är att se vilken verklighet texten handlar om 
(Bergström 2005:169). Åtgärdsplanen är ett politiskt dokument som är utfärdat av 
kommunfullmäktige, där olika politiska viljor och tankar har kompromissat för att 
komma fram till ett förslag som majoriteten kan enas kring. Det är en fråga om 
makt mellan olika politiska grupperingar med olika intressen och värderingar 
kring hur samhället ska vara uppbyggt. Som många andra politikområden skiljer 
sig även högern respektive vänsterns tankar om integration. Integrationsrådets 
ledamöter som har lagt fram förslaget bestod utav tre socialdemokrater och två 
moderater, samt en person från de andra valda partierna i kommunfullmäktige 
som adjungerade, Folkparitet, Miljöparitet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och 
Sveriges Pensionärers Intresseparti (ÅMS:2). Som adjungerad har man vanligtvis 
ingen rösträtt men då förslaget måste antas med majoritet i kommunfullmäktige är 
det inte ovanligt att även de adjungerades åsikter kommer fram i förslaget. 

Det är tämligen sannolikt att de grupper i samhället som dokumentet faktiskt 
gäller inte har haft någon större inverkan på utformandet utan det är personer som 
sitter i en maktposition som ska avgöra vad som är bäst för samhällets utveckling 
och vilka värden som kommunen bör förfäkta. När åtgärdsplanen antogs av 
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kommunfullmäktige år 1999 var 22 procent av malmöborna födda utomlands och 
7 procent var födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands 
(ÅMS:5). Idag har Malmö cirka 300 000 invånare där 174 länder är 
representerade, 30 procent av malmöborna är utlandsfödda och 10 procent är 
födda i Sverige men har båda föräldrarna födda i utlandet (www.malmo.se). 
Befolkningssammansättning ser inte lika ut idag som den gjorde när åtgärdsplanen 
antogs vilket bör påverka de insatta åtgärderna. Det kan även diskuteras huruvida 
kommunfullmäktige representerar samhällets olika grupper på ett proportionerligt 
sätt och om minoriteters åsikter kommer fram. Malmö består idag utav 30 procent 
invandrare, i det senaste valet till kommunfullmäktige var det ingen av de mest 
invandrartäta stadsdelarna som nådde upp till valdeltagandet för hela Malmö på 
73,5 procent. Rosengård som har en invandrarandel på 60 procent hade ett 
valdeltagande på 49,2 procent samt Fosie som har en invandrarandel på 46 
procent hade ett valdeltagande på 59,7 procent. När åtgärdsplanen antogs var 
andelen invandrare i de båda stadsdelarna mindre samt att valdeltagandet till 
kommunalvalet år 1998 var högre, Rosengårds valdeltagande låg på 55 procent 
och Fosies låg på 67,5 procent (www.malmo.se). Detta skulle kunna förklaras 
genom att Malmö stads integrationsarbete inte har nått det förväntade målet att 
”alla ska utifrån sina förutsättningar kunna vara delaktiga i och bidra till 
samhällets positiva utveckling” (ÅMS:3), känner man sig inte som en del i 
samhället använder man troligtvis inte heller sin demokratiska rätt att påverka 
samhällsutvecklingen, vilket istället har lett till ett minskat demokratiskt 
deltagande. 

5.1.4 Det sociala sammanhanget 

Den tredje delen i analysen är att undersöka det sociala sammanhanget, vilka 
riktar sig texten mot, vilkas talan anser den föra och vilka åsikter avgränsar den 
sig mot (Bergström 2005:170)? Åtgärdsplanen är en offentlig handling, vilket 
innebär att alla har tillgång till den, men är framförallt ett politiskt styrdokument 
som kommunens olika instanser ska förhålla sig till. Eftersom det är en policy 
som ska genomsyra hela den kommunala verksamheten måste den vända sig till 
alla på ett sätt att det inte väcker någon form av motvilja gentemot arbetet. Med 
andra ord måste innehållet vara skrivet på ett sätt att det tilltalar till den breda 
massan av kommunalanställda.  

Till exempel står det skrivet i början av policyn att assimilation inte är 
förenligt med de mänskliga rättigheterna (ÅMS:3). Malmö stad tar tidigt i 
dokumentet avstånd från dessa tankar. Det uppstår dock en viss tvetydighet när de 
väljer att skriva att det är upp till individen själv att avgöra hur långt man vill gå 
för att anamma majoritetsbefolkningens levnadssätt (ÅMS:3). För att sedan skriva 
att den etniska mångfalden präglar kulturen och påverkar det svenska 
samhällslivets utveckling, att alla på olika sätt måste anpassa sig till nya 
influenser och identitetsuppfattningar (ÅMS:4). Detta kan vara en konsekvens av 
att det är olika politiska viljor som ska enas om en åtgärdsplan. Där vissa är av 
uppfattningen att det är individen som väljer att komma hit som ska anpassa sig 
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till de kulturella mönster som finns i samhället medan andra ser det som en 
föränderlig process som berör alla i samhället. 

5.2 Handlingsplan och befintliga integrationsinsatser 

De övergripande målen i Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i 
arbete 2011 (HIMA) är att andelen arbetslösa inte ska öka mer än genomsnittet i 
riket och att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade 
och leda till självförsörjning. Malmö stad avsätter 340 miljoner kronor under 2011 
för att nå kommunens mål gällande integration och arbetsmarknad varav tio 
miljoner är riktade åt integrationsinsatser (HIMA:3). Detta är en ökning jämfört 
med 2009 då Malmö stad avsatte fem miljoner kronor till integrationsarbetet 
(Integrations- och arbetsmarknadsutskottets årsanalys för 2009:1). 
Integrationspolitiken i Malmö stad ska prägla samtliga verksamheter i kommunen 
och har som övergripande syfte att göra det möjligt för alla att bli delaktiga i 
samhället (HIMA:6). Att integrationsarbetet inom kommunen ska genomsyra all 
kommunal verksamhet är ett väldigt bra mål men detta innebär även att det inte 
finns en bestämd avdelning som arbetar med att skapa integrationsåtgärder som 
inte går in under andra avdelningars verksamhet. I nästa avsnitt kommer några 
befintliga integrationsprojekt att tas upp, detta är projekt som leds av till exempel 
Statsbyggnadskontoret och avdelningen för Integration och arbetsmarknad. Deras 
projekt går under deras verksamhet vilket innebär att det inte är åtgärder som får 
människor att mötas för att interagera med varandra utan att det är möten som sker 
utan interaktion.  

De medel som har avsatts till integrationsarbetet kommer bland annat att gå 
till informationsspridning, analyser och kunskapsspridning. Bidrag ges till 
föreningar och organisationer för verksamheter som leder till utveckling av 
mötesplatser och mångfald. Språkcafé och kontaktpersonverksamheten är 
exempel på verksamheter som skapar tillfällen för nyanlända att träffa etablerade 
malmöbor (HIMA:6). Det sistnämnda är ett projekt som går ut på att skapa 
frivilliga möten mellan nyanlända invandrare och svenskar. De bestämmer själva 
när, hur ofta de vill träffas och vad de ska göra men erbjuds stöd och 
kontaktpersonträffar. Under år 2010 gjordes 60 matchningar, 120 personer mötte 
någon de inte annars skulle ha mött (malmo.se/kontaktpersonverksamheten).  

Åtgärder för att få malmöbor i sysselsättning är betydligt fler. Trots att 
ansvaret främst ligger hos staten genom Arbetsförmedlingen ska de kommunala 
insatserna ses som en förstärkning av de redan insatta åtgärderna. Arbete och 
självförsörjning ses som viktiga grunder för deltagandet i samhällslivet samt att 
arbetslösheten i Malmö tros ligga kvar på en jämförelsevis hög nivå under 2011 
vilka bidrar till satsningen inom detta område (HIMA:8). I dokumentet 
Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete får 
integrationsinsatserna en sida medan arbetsinsatserna får nästan tre sidor. Det är 
inte antalet sidor i en handlingsplan som avgör hur mycket insatser som sätts in i 
verkligheten men det är en jämförelse av hur mycket vikt kommunen lägger på de 
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olika områdena. I budgeten är inte den fördelningen ens i närheten då 
arbetsmarknadsrelaterade insatser har en budget på 139 miljoner kronor och 
integrationsinsatserna får tio miljoner (HIMA:3).  

Kopplingen mellan åtgärdsplanen och handlingsplanen är relativt rak, vilket 
beror på att visionerna och förslagen i åtgärdsplanen till en början är 
förhållandevis konkreta. Däremot kan det anses att de förslag till åtgärder 
framställda i åtgärdsplanen ger ett intryck av att orden skiljer sig åt från de tänkta 
handlingarna. Åtgärdsplanen talar om ett samhälle där alla ska vara lika värda och 
där alla måste på olika sätt anpassa sig för nya influenser för att lära sig att leva i 
det nya samhället (ÅMS:4). När det kommer till de åtgärder som presenteras av 
kommunfullmäktige är det konkreta insatser som beskrivs och det är även dessa 
insatser som tas upp i handlingsplanen. Exempel på åtgärder i åtgärdsplanen är att 
personalsammansättningen i kommunen måste på ett bättre sätt reflektera 
befolkningens mångfald för att kunna ge bättre service (ÅMS:6). Andra exempel 
är att Malmö stad ska i sin fysiska planering verka för att skapa mötesplatser och 
främja interkulturell förståelse (ÅMS:7), kommunens insatser för att stödja 
nyföretagande bör utformas på ett sätt att det anpassas till alla som önskar starta 
eget företag oberoende av etnisk eller social bakgrund (ÅMS:9). Att argumentera 
mot att dessa åtgärder inte skulle kunna leda till ett mer rättvist och jämlikt 
samhälle är fruktlöst. Samtidigt har uppsatsen haft ståndpunkten att det även krävs 
insatser som ökar den sociala interaktionen mellan invånarna för att samhället ska 
bli mer integrerat. Kanske kommer det att vara ett tydligare uppsatt mål i nästa 
åtgärdsplan när man anser att samhället har nått en mer jämställd nivå. I nästa 
avsnitt kommer några befintliga projekt att tas upp som passar väl in på de 
åtgärder som finns med i åtgärdsplanen.  

5.2.1 Befintliga integrationsprojekt 

Sedan början av 2000-talet har det funnits ett projekt som med hjälp av 
brobyggare ska öka deltagandet i samhället bland medborgarna i 
utanförskapsområdena. Intentionen var att bygga broar mellan olika grupper av 
medborgare och samhällets verksamheter för att öka förtroendet och 
kommunikationen (Nya möten:9). Brobyggarna är personer som arbetar inom 
kommunal verksamhet bland annat inom förskola, skola, brandkåren, 
introduktionsverksamhet för nyanlända, öppenvården eller med att ge 
samhällsservice. Samtliga har utländsk bakgrund och ska genom sitt språk och 
genom sin bakgrund överbrygga glappet mellan invandrare och myndigheter. 

Stadsbyggnadskontoret har i sin utredning Möten i staden. Om vikten att se 
den andre i vardagen (MSV) tagit reda på hur olika befolkningsgrupper i Malmö 
rör sig och hur de använder sig av staden. Syftet är att se hur planeringen av 
staden kan påverka de vardagliga mötena mellan olika människor. Mötesplatser 
definieras som rum i staden där olika människor får tillfälle att se varandra, där de 
på ett positivt sätt utsätts för närheten till varandra i sitt vardagliga liv (MSV:6). 
Utredningen visar att malmöbor beroende på deras livsstil håller sig inom vissa 
givna områden och att deras vägar sällan korsas under vardagen. Enligt deras 
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definition och studie kommer de fram till att en ”idealisk” mötesplats exempelvis 
kan vara torg, gator, bibliotek eller till och med busshållsplatser. För att det ska 
vara ett givande möte behöver man inte prata med den andre, man behöver inte 
ens gilla personerna man ser, utan det räcker med att man möts i det offentliga 
rummet (MSV:38). Detta skulle kunna vara ett sätt för människor att minska 
rädsla och fördomar mot varandra, genom att de möts och ser den andre i det 
vardagliga livet (MSV:8). Svårigheten är att få människor att mötas i de olika 
stadsdelarna då det krävs en rätt specifik verksamhet och lätt framkomlighet för 
att människor från olika delar av Malmö ska ta sig dit. Genom att placera 
verksamheter som lockar olika människor till samma attraktiva delar av staden 
skapas goda förutsättningar för vardagliga möten samt en större känsla av 
delaktighet i staden (MSV:13). 

Ett av de större projekten som avdelningen Integration och arbetsmarknad 
arbetar med för tillfället är ett öppnande av en eventuell Bazar. Intentionen är att 
hjälpa personer med utländsk bakgrund att starta eget företag genom att bistå med 
finansiering, utbildning och mentorskap. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Tillväxtverket, fastighetsförvaltare, entreprenörer och investerare ska Malmö stad 
skapa möjligheten, för personer som saknar förutsättningarna, att starta ett eget 
företag inom basaren. Arbetsmarknadsperspektivet är i fokus men de anser att 
denna typ av företagande kan vara en väg till integration i det svenska samhället 
(Förstudie Bazar:7), att detta kommer att bli en plats med social och ekonomisk 
bäraktighet och en interkulturell mötesplats samt utbildningsmiljö. Placeringen av 
basaren är av högsta prioritet då det ska locka till sig människor från olika 
bakgrunder vilket ska skapa naturliga möten där man får möjlighet till ökad 
förståelse och lära känna olika sidor av samhället (Förstudie Bazar:8). 
Förhoppningen är att detta ska leda till självförsörjning och ökat självförtroende 
genom utnyttjandet av ens potential samt att deltagandet i samhället ska skapa 
förutsättningarna för en naturlig integrationsprocess (Förstudie Bazar:16). 

5.2.2 Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö 

De bidragande faktorerna till utanförskapet, enligt regeringen, är låg 
sysselsättning, hög arbetslöshet och kvalitetsbrister i skolan (Egenmakt mot 
utanförskap- regeringens strategi för integration 2008/09:24:25). För att komma 
till rätta med dessa problem har regeringen ingått lokala utvecklingsavtal med 21 
kommuner som har områden med ett utbrett utanförskap. Malmö har fyra 
områden som ingår i det lokala utvecklingsavtalet med staten. Dessa är 
Herrgården i stadsdelen Rosengård, Seved i Södra Innerstaden, Lindängen i Fosie 
och Holma-Kroksbäck i Hyllie. Avtalet ska främja metoder och lösningar för att 
bryta utanförskapet i samverkan mellan kommunen, invånarna, organisationer av 
olika slag och statliga myndigheter. 

De två övergripande målen för politiken är ”att ge storstadsregionerna goda 
förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att nya 
arbetstillfällen skapas, samt att bryta den sociala, etniska och diskriminerande 



 

 
24 

segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda 
levnadsvillkor för storstädernas invånare” (Lokala utvecklingsavtal för 2007). 

Varje stadsdel har själva upprättat en strategisk plan enligt bestämmelserna i 
förordningen om urbant utvecklingsarbete. De lokala målområdena är arbete, 
utbildning, trygghet och tillväxt (Lokalt utvecklingsavtal för perioden 2008-2010 
för urbant utvecklingsarbete:4). Målsättningen är att satsningen inom dessa 
områden i förlängningen ska stärka hela stadens hållbarhet. Områdesprogrammen 
ska sammanföra olika aktörer såsom förvaltning, företag, ideella föreningar, 
statliga myndigheter och invånarna för att tillsammans lösa de olika utmaningarna 
som står inför dem. Samtliga områdesprogram är överens om att för att uppnå en 
hållbar förändring kräver det invånarnas delaktighet och inflytande i det lokala 
utvecklingsarbetet. Det läggs stor vikt på att skapa mötesplatser där malmöbor, 
föreningar, organisationer och myndigheter kan träffas för att på så sätt öka 
invånarnas medverkan. Varje område har en specifik mötesplats där medborgarna 
har möjlighet att föra fram sina åsikter, exempel på detta är i Informationscentret 
Varda Rosengård och i Holma-Kroksbäck är det på Kroksbäckskolan 
(Områdesprogram för ett socialt hållbart Herrgården, Områdesprogrammet 
Holma-Kroksbäck, Områdesprogram för ett socialt hållbart Seved, 
Områdesprogrammet Lindängen). 

5.2.3 Sammanfattning av befintliga integrationsprojekt 

De fyra exemplen på integrationsprojekt visar hur det kan te sig när integration 
genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Det sistnämnda bygger i och för 
sig på ett avtal med staten men ingår i den kommunala verksamheten och 
budgeten. Områdesprogrammen som ska förbättra de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga förhållandena inom dessa områden. Genom satsningen ska dessa 
områden bli mer attraktiva för såväl företag som invånare och i förlängningen leda 
till en ökad integration. Projekten kulturella brobyggare samt basaren hör till 
Avdelningen Integration och arbetsmarknad medan Stadsbyggnadskontoret står 
för utredningen Möten i staden. Det finns ingen bestämd avdelning inom Malmö 
stad som arbetar med integrationsfrågan utan arbetet mot ökad integration ska 
genomsyra hela verksamheten med åtgärdsplanen som mall. Det vill säga att 
Stadsbyggnadskontoret ska lägga fram planer för stadens fysiska miljöer på ett 
sätt som främjar möten mellan stadens invånare. Avdelningen Integration och 
arbetsmarknad, ska arbeta med att skapa en stark arbetslivskoppling i 
introduktionen av nyanlända invandrare samt utveckling av arbetet med personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Brobyggarverksamheten kan ses som ett 
kortsiktigt försök att åtgärda vissa problem. Det borde egentligen inte behövas en 
verksamhet för att kommunens myndigheter ska kunna kommunicera med sina 
invånare. Det är däremot svårt att kritisera denna insats eftersom den 
åstadkommer goda effekter. Ifall elever blir mer uppmuntrade till att studera, 
föräldrar får möjlighet att ta en mer aktiv roll i sina barns skolgång eller att 
Räddningstjänsten inte blir attackerade vid nästa utryckning i Rosengård har 
brobyggarna gjort en enorm insats. 
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6 Slutsatser och reflektioner 

Malmö stads tankar är inte tillräckligt liberala eller radikala för att platsa in bland 
Kymlicka och Taylor eller Fraser och Youngs tankegångar. Malmö stad väljer 
istället idéer mer i linje med Habermas och Rex när det kommer till deras 
integrationsarbete. Detta innebär att kommunen bör skapa förutsättningar som 
leder till att individen har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet samt påverka 
samhällsutvecklingen, utan att tilldela gruppspecifika rättigheter eller 
dekonstruera de befintliga kulturella mönstren. Framförallt bör Malmö stad arbeta 
för att skapa en större samhällsgemenskap bland dess invånare. Det är nog en av 
deras större utmaningar då det gäller att få människor att känna sig som en del av 
samhället, vilket skulle kunna leda till ett mer integrerat samhälle. Analysen 
visade att Malmö stad har valt att inte uttryckligen använda sig utav de värden 
som legat till grund för studien, nämligen rättvisa, erkännande och jämlikhet, 
vilket inte behöver betyda att kommunen inte förfäktar värdena. 

Handlingsplanen konkretiseras i linje med idéerna i åtgärdsplanen vilket gör 
det svårt att kritisera Malmö stad för deras valda insatser. Däremot går det att 
kritisera dem för att inte lägga mer tyngd i arbetet för att nå en ökad social 
integration. De väljer istället att fokusera på arbetsrelaterade åtgärder som ett sätt 
att öka jämlikheten i samhället vilket i förlängningen ska leda till individens 
integration. Arbetsplatsen är i bästa fall en plats där människor kan mötas vilket 
kan leda till en ökad förståelse av varandra. I de sämsta fallen hamnar människor 
som tillhör de grupper som redan står utanför samhällsgemenskapen i arbeten som 
de i viss mån blivit tvungna till att acceptera, antingen genom utförsäkring eller 
som en del av deras etableringsplan med Arbetsförmedlingen. Dessa möten bidrar 
istället till att människor som inte har haft samma förutsättningar eller möjligheter 
får en negativ bild av samhället då deras erfarenheter har varit allt annat än 
positiva. Om arbetsplatsen då är den enda miljön för den sociala integrationen är 
det osannolikt att det kommer leda till att individer integreras in i samhället. 

Den enda kommunala insatsen vars ändamål är att skapa sociala relationer 
mellan invandrare och svenskar är Kontaktpersonverksamheten, i vilken 
utsträckning dessa relationer har behållits efter den utsedda tiden går inte att svara 
på. Detta kan anses besynnerligt då kommunfullmäktige flera gånger i 
policydokumentet ”Åtgärdsplan för att främja integration i Malmö stad” nämner 
bristen på mötesplatser och att det är just gemensamma och positiva upplevelser 
som kan leda till ökad integration kan det tyckas att det inte görs mycket inom det 
området. Att integrationsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet 
ses som en positiv tanke. Det som talar emot är att det inte finns en bestämd 
avdelning som arbetar med integrationsfrågor som rör den sociala integrationen, 
vilket har varit studiens tes att det saknas särskilda insatser för detta. 
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6.1.1 Förslag till fortsatt forskning  

Även om det finns mycket forskning kring ämnet behövs det alltid nya sätt att se 
på integration och hur man på bästa sätt kan arbeta för en ökad integration i 
samhället. Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att göra en grundlig 
undersökning genom intervjuer med politiker och tjänstemän för att se ifall det 
verkligen är på det viset att Malmö stad anser att det bästa sättet att integreras är 
genom arbete eller om det är resurserna som inte tillåter fler insatser för social 
integration. Ett annat intressant ämne för en studie hade varit att undersöka vilka 
sorters möten som bidrar till en ökad integration. Räcker det med naturliga möten 
för att det ska kunna leda till ökad förståelse och minskad rädsla för den andre 
eller kräver integration att personer interagerar med varandra. Det hade även varit 
intressant att göra en studie över tid där man följer nyanlända invandrare som har 
olika sociala relationer med majoritetsbefolkningen, för att se vilka av dessa 
känner sig mer integrerade och mer benägna att delta i samhällslivet. 

En avslutande reflektion är att det är betydligt svårare att inrätta insatser där 
människor ska under förutsättningslösa omständigheter träffas för att interagera än 
att inrätta åtgärder som leder till arbete eller annan sysselsättning. Med det sagt 
borde det läggas mer resurser på insatser som faktiskt leder till att människor från 
olika samhällsgrupper interageras som ett led mot ett mer hållbart samhälle. 
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