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    Abstract  

I denna diskursanalytiska fallstudie kommer vi att undersöka kommunala dokument som 

berör invandring, hämtade från Malmö stad, för att ta reda på om det går att finna uttryck för 

idéer om assimilering respektive integration från kommunen. 

Vårt första mål har varit att ta reda på hur synen på invandring har förändrats över tid. Här har 

vi satt upp tidsramar och valt vårt material utifrån tre nedslag, 1973-74, 1999 och 2010 då 

myndigheter som varit betydelsefulla för invandring och integration har grundats, fått ändrad 

verksamhet och lagts ner och avseende 2010 även för att få en mer aktuell inställning hos 

staden. 

Vårt andra mål har varit att undersöka hur invandring framställs av Malmö stad, genom att 

urskilja vilken av de två synsätten som syns i dess kommunala dokument. För att uppnå detta 

har vi tagit hjälp av två teoretiska verktyg, en assimileringsmodell från Milton Gordon och en 

integrationsmodell framtagen av José Alberto Diaz. Med dessa verktyg gör vi en 

diskursanalys av vårt valda material, för att avgöra vilka attityder som framträder. 

Nyckelord: Integration, assimilation, migration, diskursanalys 

Antal ord: 9 568 
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1 Inledning 

Sverige har sedan andra världskriget varit ett land som har tagit emot en stor andel invandrare. 

Från att invandringen initialt har varit relativt oomstridd har något hänt under de senaste 

årtiondena med vår syn på de människor som kommer hit. Är det invandrarna som kommer 

hit som ska anpassa sig till det svenska samhället och assimileras, eller ska invandrarna 

integreras genom att de och samhället anpassas till varandra? 

Under de senaste åren har termen integration används flitigt i den politiska debatten kring 

invandring. Hur integrationen fungerar i Sverige, eller snarare hur den inte fungerar, har blivit 

en av nyckelfrågorna i den svenska politiska debatten och många har haft synpunkter på 

integrationen. Enligt en artikel i Dagens Nyheter anser sex av tio svenskar att integrationen är 

misslyckad (Örstadius, 1, 2015). En novusmätning som har kommit den 10 juli 2015 visar att 

åtta av tio svenskar anser att politikerna inte tar invandringsfrågor på tillräckligt stort allvar 

(Dagens Industri, 2015). 

Enligt en annan artikel i Svenska dagbladet visar dock en studie att den svenska 

integrationspolitiken ligget i topp i Europa. Enligt professor Pieter Bevelander vid Malmö 

Högskola råder det närmast konsensus i Sverige att integrationspolitiken är dålig och har 

misslyckats. Men enligt den nya integrationsrapporten Migrant integration policyindex 

(Mipex) som har släppts den 24 juni är Sverige bäst i Europa på integrationspolitik. 

Enligt undersökningen ligger Sverige i topp vad gäller integration inom nästan alla statistiskt 

jämförbara områden, däribland diskriminering och arbetsmarknad. I studien visas också att i 

Sverige utbildar sig invandrare och deras barn i högre utsträckning än i övriga Europa. 

Sysselsättningsgraden för invandrare närmar sig också sverigefödda personer med samma 

utbildningsnivå och kön. ”Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, det är anledningen”, säger 

Thomas Huddelston, som är huvudansvarig för Mipex-studien (Assarsson, 2015). 

En rapport från Riksrevisionen som har släppts den 2 juli 2015 visar dock på en helt annan 

bild. Riksrevisionen har granskat hur integrationen fungerar. Slutsatsen är att insatserna inte 

är tillräckligt effektiva. Det är fortfarande stora skillnader i arbetslösheten mellan inrikes- och 

utrikes födda. Enligt rapporten är en avgörande faktor för att integrationen ska fungera bra att 

nyanlända kommer till en kommun där sysselsättningen ökar. Idag fungerar inte systemet på 

det viset. ”Man slussas till de ställen där det finns bostäder men inte så mycket jobb. Vi 

konstaterar det uppenbara, men som ändå måste sägas: man måste bygga bostäder. Det är en 

http://www.svd.se/av/anton-assarsson
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viktig nyckel för att lyckas med integrationen”, säger Riksrevisorn Claes Norgren (Örstadius, 

2, 2015). 

Ovanstående fyra artiklar är en bra illustration till hur olika vi ser på integrationen i Sverige 

idag.  Allmänhetens åsikter är splittrade och ofta politiskt färgade. Debatten är mycket 

polariserad. Experterna, drar utifrån likartat underlag, helt olika slutsatser om hur 

integrationen fungerar idag. 

Ett sätt att närma sig integrationsbegreppet är att titta på det ur ett historiskt perspektiv. Vi har 

valt att titta på hur integration har tolkats på kommunal nivå och har inriktat oss på att studera 

Malmö stads inställning över tiden, då Malmö har en lång historia av invandring. Vid 

kontakter med Malmö stad har vi fått fram material som sträcker sig bakåt i tiden, till början 

av sjuttiotalet, varför vår studie kommer att börja vid denna tidpunkt. 

Vi går in i den här undersökningen med en viss förförståelse, och vissa antaganden om vad 

vårt material kommer att visa på. Det vi på förhand tror oss kommer kunna se är en utveckling 

över tid i Malmö stads dokument, från att tidigare i högre grad vara präglade av idéer om 

assimilering, till att mer och mer innehålla texter som tyder på en inriktning mot integrering. 

Med detta sagt så genomför vi givetvis vår studie objektivt och förutsättningslöst. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om Malmö stads syn på invandringen och hur den ska 

hanteras har förändrats mellan 1973 och 2010. 

1.2 Frågeställningar 

Vi ska besvara två frågeställningar i denna uppsats; 

 Vilka förändringar över tiden går det att identifiera i Malmö stads syn på invandring, 

genom att studera dokument från stadens förvaltning? 

 Hur framställs invandring och invandrare i diskursen i de valda dokumenten? 
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2 Centrala begrepp 

Vår uppsats kommer att behandla omstridda fenomen som integration och assimilering, där 

termer som invandrare och segregation står i centrum. Det är därför nödvändigt för förståelsen 

av uppsatsen att inkludera en redogörelse för hur vi definierar dessa begrepp. 

Med integration menas inom det vetenskapliga området den sociala process som minoriteter 

går igenom för att bli delaktiga i det samhälle som de har flyttat till. Integrationen är både en 

privat och samhällelig process där individen, gruppen och hela samhället kan anses ha ett 

ansvar för att skapa förutsättningar för att processen ska kunna ske och sedan vara delaktiga i 

den (Castles & Miller 2009, 245 ff). 

Assimilation innebär att minoritetsgrupper ska gå in i samhället genom en 

anpassningsprocess. I processen förväntas individen överge sin ursprungskultur, sina särdrag 

och sin identitet för att bli ett med majoritetsgruppen (Castle & Miller 2009, 247). 

Invandrare definieras som en person som har flyttat från ett land till ett annat för att bosätta 

sig där under en längre tid (NE, Invandrare, 2015). Begreppet sträcker sig alltså inte till 

följande generationer. 

Segregering, på etisk grund, är en åtskillnad av grupper som är ett resultat av antingen 

samhällets strukturella skillnader, såsom socioekonomiska klyftor, eller en syn på minoriteter 

som avvikande (NE, Etnisk segregering, 2015). 

3 Metod 

3.1 Fallstudie 

Fallstudien är den metod som ligger på den mest grundläggande nivån i vår uppsats. Vi har 

valt att använda oss av en komparativ fallstudie.  Det har vi gjort då vi enbart har en kontext, 

Malmö stad, och för att vi vill identifiera förändring i stadens inställning mellan de olika 

tidpunkterna som vi jämför. Tidpunkterna är knutna till olika dokument som vi har inhämtat 

från Malmö stad och rör yttranden, handlingsplaner och åtgärdsplaner kring invandring. 

“Fallstudier fokuserar på en (eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i detta särskilda fall” (Denscombe 2009, 59). 

Detta är förenligt med vad vi gör, då vår ansats är att studera stadens inställning till 

hanteringen av invandringen, utifrån vårt intresse för Malmös historia av assimilation och 
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integration och hur den har utvecklats. Fallstudier betonar processerna “snarare än resultat och 

slutprodukter” (Denscombe 2009, 62). 

Vi kommer inte heller att lägga någon vikt eller värdering i vad de åtgärder eller prioriteringer 

som föreslås i dokumenten kan ha fått för verkan, utan bara titta på stadens inställning och 

förändringar in den. 

3.2 Diskursanalys 

Den metod vi har valt att huvudsakligen använda oss av är diskursanalys, då vi ser att flera av 

metodens aspekter är relevanta för vår undersökning. Fokus för diskursanalys ligger på 

språkbruk i olika former, och ett första kännetecken för diskursanalys är synsättet att språk 

inte bara är en spegel av verkligheten, utan också är med och skapar den. Detta gör att språk 

inte enbart ses som ett neutralt system för kommunikation, utan i sig en handling, med klara 

konsekvenser. Diskursanalys bär tydliga spår av konstruktivismen, där det hävdas att all 

kunskap är socialt konstruerad, och att det därmed inte kan finnas en helt oberoende och 

entydig verklighet. En slutsats utifrån dessa resonemang är således att vår världsbild inte är 

given, och kunde ha varit annorlunda. (Börjesson & Palmblad 2007, 8) En minnesregel för 

metoden är, enligt Denscombe, att ”[d]e ord som förekommer i en text inte har bestämts av 

det som de används för att representera. Orden har valts.” (Denscombe 2009, 393)  

Ett annat kännetecken för diskurser, och analyser av dem, är gränsdragningar. Då diskurser 

kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”, (Börjesson & Palmblad 2007, 

13) är det i en analys viktigt att identifiera dessa bestämmelser och gränser. Några 

grundläggande frågeställningar som ställs inom diskursanalys är vad som får sägas, och av 

vem, vad som ses som normalt respektive onormalt, och vad som kvalificeras som sanning 

och verklighet inom en viss kontext (Börjesson & Palmblad 2007, 10). Diskurser kan därmed 

inte bara definieras som vad som sägs, utan också vad som gör det möjligt att säga det. Detta 

gör att diskursen är nära knuten till makt, och innebär i sin tur att diskursanalys ofta studerar 

olika typer av maktordningar. Bergström och Boréus drar även paralleller mellan diskurs och 

Lukes tredje dimension av makt (Bergström & Boréus 2005, 328).  Det är inte heller enbart de 

implicita budskapen i materialet som studeras inom diskursanalys, utan även “den typ av 

tänkande som krävs - underförstått eller outtalat - för att de kunna fungera.” (Denscombe 

2009, 394) Allt detta lämpar sig väl till vårt material, då offentliga handlingar har en sådan 

tyngd, och blir en betydande del i diskursens process av normalisering och maktfördelning. 
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En i synnerhet tydlig koppling är den till diskursanalysens syfte att framta bakomliggande 

tankar, då vi i vår undersökning söker efter tankar om assimilation respektive integration. 

Precis som språk skapar verklighet, skapar det även identitet. Identitetskonstruktion är en 

process där självbilden och andras bild kombineras, och utifrån hur exempelvis gruppen 

samer framställs i media går det lättare att förstå förutsättningarna för en samisk identitet. En 

stor del av identitetsskapande är även att definiera vad den egna identiteten inte är, för att 

distansera sig från detta avvikande i ett kontrasttänkande. Därför utgår diskursanalyser ofta 

från distinktioner som ”vi” och ”dem”, då identiteter tar avstamp i ”den andre”. (Bergström & 

Boréus 2005, 327) Malmö stads dokument, som behandlar invandring och invandrare, har 

definitivt förmågan att konstruera identitet, vilket gör det intressant att undersöka dem med 

diskursanalytiska verktyg. 

Ett annat användningsområde för diskursanalys är studier av förändringar i synsätt över tid, 

och det är också där vårt huvudsakliga fokus för undersökningen kommer att ligga. Från 

Foucault tar vi med oss det teoretiska begreppet och verktyget möjlighetsvillkor, för att 

identifiera vilka problem, orsaker samt lösningar som förekommer, (Bergström & Boréus 

2005, 331) och detta använder vi som hjälpmedel i bearbetningen av vårt material. 

4 Material 

Det material som vi har använt oss av vid vår studie består av olika typer av dokument som 

har inhämtats vid personliga besök hos Malmö stads förvaltningar i maj 2015. 

Det tidigaste daterade dokumentet som vi har använt oss av är en tjugosidig promemoria som 

heter ”Kommunen och invandrarna”. Promemorian är initialt upprättat 1971 men har 1973 

omarbetats och uppdaterats av Malmös besvärsnämnd, och det är den senare versionen son vi 

har erhållit. Det andra dokumentet som vi har använt oss av är ett yttrande över 

Invandrarutredningens tredje betänkande ”Invandrarna och minoriteterna”. Yttrandet, som är 

från 1974, har skrivits av Malmös sociala centralnämnd. 

Nästa dokument som har inhämtat hos Malmö stads förvaltning är ett tiosidigt dokument som 

utgör en ”Åtgärdsplan för att främja integrationen Malmö stad”.  I september 1998 har det 

inrättats ett integrationsråd i Malmö stad, och detta råd tog fram handlingsplanen, som antogs 

av kommunalfullmäktige den 16 december 1999. 
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Det sista dokumentet som vi använder oss av i uppsatsen har inhämtats från Malmö stads 

avdelning för integration och arbetsmarknad.  Det heter ”Handlingsplan för ökad integration 

och fler malmöbor i arbete” och är femton sidor långt.  Det är de första dokument som vi har 

funnit hos Malmö stad, efter det att Invandrarverket har lagts ner och att verkets 

ansvarsområden har tagits över av arbetsförmedlingen. 

Materialet som vi har hittat hos Malmö stad utgör en blandning av promemorior, yttrandet, 

handlingsplaner, åtgärdsplaner och en budget. Då vi har haft en önskan att knyta vår 

undersökning till vissa årtal (se avsnittet avgränsningar), har detta fått styra urvalet av 

materialet. Vi har fått ta det materialet som har funnits tillgängligt för respektive period. 

Både åtgårdsplanen från 1999 och handlingsplanen från 2010 (med budget) är centrala 

dokument för hur Malmö ska hantera invandringen. Vi tycker att de ger en tydlig bild av 

stadens inställning. Vad gäller dokumenten från 1970-talet ger dessa kanske inte en lika tydlig 

bild. Vi tycker ända att stadens inställning går att utläsa i dessa dokument, även om vi ibland 

har fått läsa ”mellan raderna”. Även om det är olika typer av dokument som vi har använt oss 

av, anser vi alltså ändå att stadens inställning framkommer i samtliga dokument. 

Att vi har valt att använda textdokument vid vår analys beror på att vi tror att dokumenten kan 

utgöra viktiga speglingar av verkligheten som den har konstruerats vid de aktuella årtalen. 

Detta ger oss möjligheten att göra en historisk analys. Även om materialet är av skiftande 

karaktär och dokumenten har olika syften och innebörd så tror vi att de för respektive 

tidsperiod kan ge en rättvis bild av stadens inställning till hanteringen av invandringen. 

De teorier avseende integration respektive assimilation som ligger till grund för vår analys har 

vi hämtat ur två böcker. Den första boken är ”Primärintegration och bidragsberoende” av Josè 

Alberto Diaz. Vidare har vi även använt oss av ”Assimilation in American life: The role of 

race religion and national origin” av Milton Gordon. 

Den första modellen som vi kommer att titta närmare på är hämtad från Diaz bok, som 

innehåller en analys av flyktingmottagandet i Stockholm. Diaz presenterar i boken en teori för 

att beskriva de första åren av integration som möter en invandrare i Sverige. I bokens 

avslutande del behandlar Diaz även aktuella policyfrågor och förändringar av dessa. (Diaz 

1997, 5 f). 

Från ”Assimilation in American life: the roll of race, religion and national origin” hämtar vi 

Gordons teori kring assimilation, som har tagits fram på 1960-talet. Vi är förstås medvetna 
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om att detta material är relativt ålderstiget, men Gordons teori används fortfarande i 

akademiska kretsar. Gordon har varit verksam som sociolog i USA, ett land med en 

annorlunda historia och en annan syn på invandring än Sverige. 

Vi har således valt att arbeta med en teori som utgår från integrationsförhållandena i Sverige 

och dels en teori som ger oss insikt i assimileringsprocesser från den engelskspråkiga världen. 

Vi har dock hela tiden med oss att Gordons teorier har en utgångspunkt i en annan världsdel. 

Sammantaget tror vi dock att dessa två teorier utgör ett bra underlag för att ge vår analys en 

teoretisk bredd. 

4.1  Avgränsningar 

Hela Sverige har upplevt immigration under lång tid men vi har valt att avgränsa vår 

undersökning till Malmö stad. En av anledningarna att vi har valt Malmö är logistisk, vi har 

rent fysiskt haft möjlighet att besöka Malmö stads förvaltning och söka efter dokument där. 

Ett annat skäl till att vi hart valt Malmö är att det är en stad som har haft invandring under 

lång tid. Vi har därför bedömt att möjligheten att hitta äldre dokument rörande invandringen 

hos stadens förvaltning har varit god. 

Vi har även valt att avgränsa vår undersökning till tre tidpunkter, 1973-74, 1999 och 2010. Vi 

har valt materialet från de två tidigaste tidpunkterna på grund av deras koppling i tiden till två 

myndigheter som har påverkat integrationen i Sverige. Dessa myndigheter är Statens 

Invandrarverk som har påbörjat sin verksamhet 1969 och Integrationsverket som har inrättats 

1998 (Järtelius 2000, 34 f). Det föreligger vissa tidsskillnader mellan inrättandet av 

myndigheterna och dokumenten vi har funnit, då de tidigaste dokumenten vi har hittat hos 

Malmö stad som rör invandringspolitik är från 1971, två år efter det att invandrarverket har 

inrättats. 

Vår hypotes vid valet av tidtidpunkter har varit att myndigheterna, efter sin tillkomst har 

påverkat debatten kring invandring, både genom sin blotta existens men också genom de 

åtgärder de har genomfört. Vi tror således att deras tillkomst kan ha lett till en förändring i 

Malmö stads syn på invandringen. 

Materialet från den senaste tidpunkten, 2010, har vi valt med utgångspunkt dels från att vi 

ville ha ett dokument i nära anslutning till att Integrationsverket har lagts ner 2007 (NE, 

Integrationsverket, 2015), delvis utifrån att vi har velat ha ett dokument som ligger relativt 

nära nutiden för att få en uppfattning om hur Malmö stad ser på hanteringen av invandringen i 
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dag. Dokumentet är det yngsta vi har hittat som ger en någorlunda heltäckande bild av stadens 

syn. 

5 Bakgrund 

Då syftet med vår uppsats är att titta efter förändringar i Malmö stads attityd till hanteringen 

av invandringen är det relevant att först sätta in hanteringen i sitt sammanhang. Malmö stads 

politik är i mångt och mycket en del av Sveriges politik, vilket i sin tur har påverkats av 

internationella händelser, och därför sätter vi först hanteringen i ett större perspektiv, över 

både tid och rum. Konflikter, flyktingströmmar och skiftande ekonomiska lägen har påverkat 

den invandringspolitik som Malmö har bedrivit, och här ska vi gå igenom Malmös 

invandrings- och integrationshistoria. 

Under en period från andra hälften av 1800-talet till tidigt 1900-tal var gränserna till Sverige 

relativt öppna, så till vida att utlänningar inte behövde uppvisa pass vid gränsen, eller söka 

tillstånd för att arbeta eller hyra bostad i Sverige. Detta hör ihop med dåtidens mer positiva 

syn på invandring (Järtelius 2000, 33). Efter flera hundra år av utflyttning var det inte förrän 

1930 som invandringen översteg utvandringen, och Sverige blev ett land människor sökte sig 

till, snarare än lämnade. 

Under andra världskriget tog Sverige emot ca 200 000 flyktingar, (Järtelius 2000, 34) och 

invandringen till Malmö var ganska omfattande. Stadens judiska församling mer än 

fördubblades, och just den judiska minoriteten är vid sidan av danskar och tyskar Malmös 

största och äldsta invandringsgrupp. (Järtelius 2000, 23). 

Vid krigsslutet var Sverige ett av få länder i Europa som skonats, och som ett resultat av det 

fanns goda förutsättningar för arbetskraftinvandring. Mellan åren 1945 – 51 skedde en 

explosionsartad ökning av sysselsättningen inom industrin, och arbetslösheten i Sverige 

överlag var den lägsta under hela efterkrigstiden. På både statlig och kommunal nivå bedrevs 

en aktiv rekrytering av arbetskraft från utlandet, exemplifierat av att den svenska statens 

arbetsmarknadskommission slöt avtal med sin italienska motsvarighet, och att Malmös varv, 

Kockums, under början på 50-talet inrättade rekryteringskontor i en rad europeiska städer. 

Denna våg av arbetskraftinvandring bestod till stor del av välutbildade arbetare, som direkt 

kunde gå in i produktionen. (Järtelius 2000, 29 f) 

Mot slutet av 50-talet upplevde de svenska företagen en ökad konkurrens vid värvningen av 

europeisk arbetskraft. Det var många länder som genomgick högkonjunktur. Då skiftade de 
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svenska företagen istället fokus mot sydeuropeiska länder såsom Jugoslavien och Portugal. 

Den arbetskraftsinvandring som Malmö upplevde från sent 50-tal till tidigt 70-tal bestod 

främst av arbetare från landsbygden, som inte hade någon yrkesutbildning, eller tidigare 

erfarenhet av industriarbete. Detta åtgärdades med att de på plats genomgick kortare 

yrkesutbildningar, för att sedan arbeta som exempelvis yrkessvetsare. Denna specialiserade 

arbetskraft var ett resultat av att industrin förändrades, då efterfrågan gick från skeppsbyggeri 

som hantverk till en effektiviserad löpande bands-princip. (Järtelius 2000, 30 f) 

1967 infördes nya krav på den arbetskraftsinvandring som kom utanför norden. Arbete och 

bostad skulle vara ordnat vid ankomsten till Sverige, och detta tillsammans med 

lågkonjunktur i Danmark och Finland under 70-talet gjorde att arbetskraftsinvandringen till 

Malmö främst kom från dessa grannländer. När lågkonjunktureren var över markerade det 

slutet på arbetskraftsinvandringen till Malmö, vilket sammanföll med slutet på Malmös tid 

som en framstående industristad, mot en omställning till dagens kunskapsstad. Istället kom 

invandringen att handla om flyktingar och anknytningsfall, och ändra karaktär från ekonomisk 

till politisk. (Järtelius 2000, 32). Detta har bestått sedan dess. 

6 Teori 

6.1 Diaz 

Vi har valt Josè Alberto Diaz teori om integration för att analysera vårt material, och utgår 

från hans bok ”Primärintegration och bidragsberoende”. Boken är skriven i mitten av 1990-

talet men den modell som Diaz presenterar för integration känns i högsta grad fortfarande 

relevant. 

Diaz beskriver integrationen som en mångfacetterad process, och presenterar en modell som 

visar hur integrationsprocessen utformas inom de olika samhållsområden där 

integrationsrelationer förekommer. Han delar upp integrationen i sju olika dimensioner: 

Diaz inleder med ekonomisk integration. Individen blir en del av närings- och arbetslivet via 

arbetsmarknaden och företagssamhet. Här får individen tillgång till inkomster och 

yrkespositioner. 

Därefter följer social integration som innebär att invandraren för tillgång till ett svenskt 

socialt nätverk – invandraren får svenska bekanta och vänner. 
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På det följer politisk integration som innebär att invandraren får tillgång till fullständiga 

politiska rättigheter. Här blir deltagandet i den politiska processen genom t.ex. valdeltagande 

en viktig del. 

Kommunikativ integration rör språk och invandrarens förmåga att förstå det lokala språket 

och därigenom kunna kommunicera med sin omgivning och förstå nyhetsrapportering etc. 

Familjeintegration innebär att invandraren rör sig utanför den ”egna gruppen” vad gäller 

samboförhållanden och äktenskap. Därigenom skapas nya sociala nätverk i form av infödda 

släktförhållanden. 

Boendeintegration har att göra med att invandraren får tillgång till kvalitativt normala 

bostadsförhållanden. Bostadsområdets etniska sammansättning "sticker inte ut” utan är 

representativ för landets etniska sammansättning. 

Den sista dimensionen som Diaz tar upp är den personliga integrationen. Denna består av 

individens upplevelse av tillfredställelse över att ha lyckats i det nya landet och är avhängig 

arbete, inkomster, boende etc. (Diaz, 1997, 33). 

Ovanstående sju dimensioner är således de steg som en invandrare går igenom när han 

integreras i samhället. Alla stegen sker dock inte på en gång. Enligt Diaz inleds integrationen 

med något som kallas primärintegration; ”Primärintegration är en lämplig beteckning för att 

definiera denna integrationsperiod, som karakteriseras av selektiva insatser från samhällets 

sida för att lägga en grund för fortsatt kvalitativ utveckling av invandrarens integration på 

olika områden (Diaz 1997, 34). 

I primärintegrationen ingår de moment som tar hand om invandrarens grundläggande behov 

såsom språkinlärning, att få kontakter med arbetslivet, skaffa en ordentlig bostad etc. (Diaz 

1997, 34) 

Efter den primära integrationen kommer den kvalitativa integrationen. Den innebär en 

utveckling av områdena inom de grundläggande behoven. Men också helt nya områden som 

t.ex. deltagande i politiken och utökade personliga nätverk. 

Diaz beskriver också varför den primära integrationen måste ske först – ” inom den primära 

integrationsperioden är således individens valfrihet, vad gäller mål, strategier och preferenser 

begränsad på ett annat sätt än vad som faller under den senare kvalitativa eller sekundära 

integrationen. Så länge de nyanlända inte lär sig svenska, inte skaffar sig bostad och en 
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uppdaterad yrkeskompetens eller inte deltar i blandade sociala sammanhang kommer deras 

faktiska valfrihet och formulerande av integrationsstrategier att vara begränsade.” (Diaz 1997, 

34 f) 

Av Diaz sju dimensioner kan fyra ses ur ett primärintegrationsperspektiv. Dessa är ekonomisk 

integration, kommunikativ integration, boendeintegration och elementära former av 

mångetnisk social integration (Diaz 1997, 35). 

I sin bok definierar Diaz sin beskrivning av de primära dimensionerna ytterligare. När det 

gäller boende handlar primärintegrationen om den invandrades förmåga att få en trygg 

bostadssituation. Det gäller t.ex. att få ett förstahandskontrakt, någonting som kan betecknas 

som en trygg punkt där man inte längre är hänvisad till genomgångsboende.  Vad gäller den 

ekonomiska integrationen skriver han om vikten av självförsörjning, att de invandrade skaffar 

sig inkomst från arbete eller studier. I den kommunikativa dimensionen skriver han om 

språkinlärning och hur det skapar förutsättningar för att kommunicera mellan 

minoritetsgränserna. Han syftar på godkänd SFI-nivå och den grundläggande kommunikativa 

förmåga som invandrare lär sig under ett mottagningsprogam på 18-24 månader (Diaz 1997, 

49) 

6.2 Gordon  

Vår assimilationsteori har vi valt utifrån Milton Gordon och hans bok Assimilation in 

American life: The role of race, religion and national origin. 

I sin bok presenterar Gordon en mängd olika definitioner av assimilation, som i sig själva är 

talande för detta synsätt. I korthet beskrivs assimilering som den gradvisa process i vilken 

kulturella skillnader tycks försvinna. (Gordon 1964, 66). Därmed behöver assimilering inte 

nödvändigtvis vara ensidigt, utan kan ha verkan på flera grupper. Lite utförligare förklarat så 

innebär assimilering att uppta kulturen från en annan grupp tills den ursprungliga kulturen inte 

är utmärkande, och då inga andra lojaliteter finns. (Gordon 1964, 66) Det sker även när en 

grupp tillägnar sig minnen, uppfattningar, och attityder från en annan, och slutligen delar dess 

upplevelser och historia. (Gordon 1964, 62) Ett annat mått på att assimilering har skett är då 

en invandrare kan “klara sig i landet”, och detta innebär att personen ska kunna finna en plats 

i den nya samhällsgemenskapen, utan att den kulturella bakgrunden ska vara ett hinder. Här är 

intressant att vikten läggs på att individen själv ska inordna sig, utan något yttre stöd. 
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Gordon skriver till stor del i en amerikansk kontext, men detta illustrerar också de 

övergripande idealen från assimilering. Begreppet ”anglo-konformitet” används här, vilket är 

brett och sträcker sig historiskt mellan uppfattningar om att invandringen enbart skulle vara 

nordvästeuropeisk, till en öppnare inställning gentemot invandrare, så länge de antog de rätta 

anglosaxiska kulturmönstren (Gordon 1964, 88 f). Sitt ”fullaste uttryck” fick anglo-

konformiteten i Amerikaniseringsrörelsen under första världskriget, då USA gick från 

beredskap till deltagande, och det sattes press på invandrare att sluta upp och amerikaniseras. 

I denna anda startades utbildningsprogram med syftet att lära invandrare om amerikanska 

institutioner, få dem att erhålla medborgarskap, och odla fram patriotiska värderingar (Gordon 

1964, 98). 

 

Gordon behandlar även integration kortfattat, och beskriver det som främjandet av ett 

kulturellt pluralistisk samhälle med samexistens mellan olika grupper som mål. Detta i 

motsats till hans teori om assimilering, där målet är ett kulturellt enhetligt samhälle. (Gordon 

1964, 67). 

Gordon hävdar att det finns sju stadier av assimilering, att jämföra med Diaz sju dimensioner 

av integration. 

Den första är ackulturation – assimilation av kultur och beteende. I detta skede av processen 

lär sig minoritetsgruppen (och i slutet av processen även ändrar till) den dominerande 

gruppens kulturella mönster, samt antagandet av traditioner, ritualer, språk, värdesystem och 

även matvanor (Gordon 1964, 79) 

Den andra typen är strukturell assimilation. Detta steg börjar när minoritetsgruppen kommer 

in i offentliga institutioner och arbetar där, eller går med i föreningar, politiska organisationer 

etc. När den sekundära socialiseringen har nåtts sker sedan den primära socialiseringen, som 

exempelvis att umgås och skaffa vänner från majoritetsgruppen. (Gordon 1964, 70 f) 

Amalgamation är äktenskaplig assimilering, i större skala. När människor assimilerats i det 

andra steget finns det större chans att en partner väljs från majoritetsgruppen. (Gordon 1964, 

63 f) 

Identitetsassimilering sker när minoritetsgruppen utvecklar en känsla av tillhörighet och 

gemenskap gentemot majoritetsgruppen. Här gör Gordon en distinktion mellan historisk och 

deltagande identifiering. Historisk identifiering beskriver han som ”the function of the 
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unfolding of past and current historic events”, och om deltagande identifiering skriver han: 

“these are the people I feel at home with and can relax with” (Gordon 1964, 53). 

Den femte typen är attitydsreceptionell assimilering, som uppstår när gruppen har nått 

punkten där de inte möter fördömande eller attityder (Gordon.1964, 70). 

Beteendereceptionell assimilering har skett då gruppen själva inte känner eller betraktar sig 

som diskriminerad i samhället. (Gordon 1964, 71) 

Den sista typen är medborgerlig assimilering - när gruppen uppfattar sig som en del av 

majoriteten. Det finns inte längre en värde- eller maktkonflikt mellan gruppen och det övriga 

samhället. (Gordon 1964, 73) 

6.3 Teorierna som hjälpmedel vid analysen 

De dokument som har inhämtats från Malmö stad handlar främst om hur invandrarna 

”praktiskt” ska anpassas eller komma in i samhället. Hur de ska lära sig det svenska språket, 

hur de ska komma in på arbetsmarknaden, hur de ska få ett acceptabelt boende och få en 

ekonomi som gör att de kan klara sin försörjning. 

Vid vår analys av dokumenten har vi främst haft nytta av de delarna av teorierna som rör den 

initiala anpassningen till det nya landet. För Diaz rör det sig om dimensionerna kring 

ekonomisk integration, kommunikativ integration, social integration och boendeintegration. 

Vad gäller Gordon har vi fram för allt använt oss av ackulturation och till viss del strukturell 

assimilation. 

Vi har även haft hjälp av hela Diaz modell när vi har försökt att höja blicken litet och se om 

stadens inställning inte bara underlättar den initiala integrationen utan även invandrarnas 

möjlighet att bli en del av samhället på sikt. Avseende Gordons teori så hjälper oss teorin i sin 

helhet att förstå den egentliga innebörden av assimilation och därmed klargöra skillnaden mot 

integration. 

Vi har haft hjälp av teorierna då vi ska besvara frågan i vårt syfte, hur Malmö stads syn på hur 

invandrangen ska hanteras har förändrats. Är det Malmö stads uppfattning att det är 

invandrarna som ska anpassa sig till majoriteten eller är det samhället och invandrarna som 

ska anpassa sig till varandra? Och hur har uppfattningarna utvecklats över tid? 
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7 Analys och iakttagelser 

Vi kommer att analysera dokumenten från Malmö stad utifrån vilka problem som har 

beskrivits i dem, hur orsakerna till problemen har beskrivits och på vilka lösningar som har 

föreslagits. 

Rent praktiskt har analysen gått till så att uppsatsförfattarna har läst igenom och analyserat 

olika delar av materialet på egen hand. Vi har därefter träffats och gått igenom materialet 

tillsammans och har sedan kommit fram till ett gemensamt synsätt. 

7.1 1973-1974 

Materialet från 1970-talet består av två dokument. Det första är promemorian ”Kommunen 

och invandrarna”, framställt den 4 juni 1971 av Malmö stads besvärsnämnd, och omarbetat 

till den 7 september 1973. Det andra dokumentet är ett yttrande från 1974 av Malmös sociala 

centralnämnd, angående Invandrarutredningens tredje betänkande ”Invandrarna och 

minoriteterna” (SOU 1974:69). Malmö stads besvärsnämnd och Malmös sociala 

centralnämnd är båda myndigheter inom Malmö stad, och sociala centralnämnden var det 

tidigare namnet för Malmös socialförvaltning. Invandrarutredningen var en SOU-utredning, 

som har tillsats 1968 och som har lagt fram sina rapporter 1974. 

I promemorian från Malmö stad besvärsnämnd beskrivs inledningsvis Invandrarutredningen, 

och dess föregångare Utlänningsutredningen (SOU 1967:18), vilken tillsattes med syftet att 

utreda ”utformningen av utlänningskontrollen jämte därmed sammanhängande frågor”. 

Besvärsnämnden anger att en brist med Utlänningsutredningen var att invandrarnas 

”anpassningsproblem” endast behandlades kortfattat, och ett av syftena med 

Invandrarutredningen var kartläggning av bl.a. ”anpassningsproblem som möter utlänningar”. 

Ett fokus för utredningen låg också på frågan om ”en negativ inställning från den inhemska 

befolkningens sida till invandrare eller här bosatta minoriteter skapar särskilda problem för 

dessa.” (Kommunen och invandrarna 1973, 3) 

I dokumentet behandlas sedan utbildning, och till att börja med svenskundervisning för 

vuxna, där satsningar på invandrare med anställning såväl som invandrare som är analfabeter 

presenteras. Besvärsnämndens problemformulering är risker för isolering för den som inte 

talar språket, och språkkunskaper framställs som möjligheter till medinflytande. 
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Vad gäller barn med invandrarbakgrund, påpekas det att det för en betydande del av dessa 

barn finns svårigheter att förstå vad som sägs i klassrummet. Som lösning är olika former av 

stödundervisning inte lika effektivt som den tidiga insatsen med förskoleverksamhet, och 

därmed ska ”[g]ruppsamvaron för barn med olika bakgrundsmiljöer” främjas, och en satsning 

inom förskolan på barn från invandrarfamiljer ses som väldigt värdefull (Kommunen och 

invandrarna 1973, 7). 

Invandrarkvinnor som grupp framhålls särskilt, med större behov av stöttning, för att motivera 

dem till medverkan och för att undvika utanförskap. För att motverka detta problem föreslås 

att invandrare utan anställning ska ges rätt till en premie för att delta i språkundervisning. 

(Kommunen och invandrarna 1973, 5) 

I vårt nästa dokument, yttrandet från Malmös sociala centralnämnd, tas Invandrarutredningens 

målsättningar om jämlikhet, valfrihet och samverkan upp tidigt. Något som förespråkas är att 

samhället bör vara med och stödja utövandet av invandrargruppernas egen kultur, vilket 

nämnden ställer sig positiv till, och även att utredningen tittat på möjligheterna till kulturellt 

samspel och utbyte: ”Det är viktigt att invandrargruppernas kulturella manifestationer och den 

debatt som förs inom invandrargrupperna blir tillgängliga och bekanta också för den svenska 

befolkningen. Genom detta kan […] den svenska befolkningens attityder till invandrarna […] 

påverkas i positiv riktning.” (Sociala centralnämnden 1974, 1 f). 

Arbetsmarknadsfrågor är nästa område som behandlas, och det konstateras också att 

invandrarna har en sämre ställning på arbetsmarknaden och inte upplever samma trivsel i sitt 

arbete som den svenska befolkningen. Detta förklaras delvis som ett strukturellt problem, och 

socialnämnden hävdar att Invandrarutredningen i större utsträckning borde diskutera olika 

samhällsorgans ansvar för detta. (Sociala centralnämnden 1974, 2). 

En lösning som Invandrarutredningen kommer med gällande bostadsfrågor och integrering är 

att invandrare lättare anpassas till ”förhållandena i den nya omgivningen” om de ges ökade 

möjligheter att bo nära sina ”landsmän”, i synnerhet under den första tiden. Detta är 

socialnämnden överlag skeptiskt till, och menar att om en sådan tendens cementeras blir det 

långsiktiga resultatet enbart att polariseringen mellan grupperna istället förstärks. (Sociala 

centralnämnden 1974, 3). 

Vad gäller utbildning så ligger socialnämndens största fokus på barn med invandrarbakgrund. 

En av målsättningarna från Invandrarutredningen att tvåspråkighet ska främjas, och att alla 
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barn ska ha tillgång till hemspråksundervisning. Detta för att kunskaperna inom modersmålet 

identifieras som ett viktigt verktyg även för behärskningen av det svenska språket, och annars 

kan leda till svårigheter med båda språken, s.k. halvspråkighet. 5 Ett förslag som 

Invandringsutredningen kommer med är att särskilda språkskolor ska inrättas för barn med 

invandrarbakgrund upp till sex års ålder, före den ordinarie skolan. I frågan om tvåspråkighet 

ska främjas är Invandringsutredningen och centralnämnden eniga, men angående 

tillvägagångssätt är centralnämnden tveksam till idén om ”speciella invandrarlekskolor”, utan 

förordar istället den vanliga daghemsverksamheten. Detta då kontakt med svenska barn anses 

resultera i spontan inlärning av det svenska språket såväl som anpassning i sig. Dock, även 

om centralnämnden menar att barnen bör mötas i förskolan, anser de också att barnen från 

invandrarfamiljer bör ”hållas ihop gruppvis” utifrån nationalitet, för att stärka 

hemspråkskunskaperna. (Sociala centralnämnden 1974, 6). 

Socialnämnden berör också utbildning för vuxna invandrare, och då lyfts återigen kvinnor 

fram som en grupp i behov av särskilt stöd. Nämnden pekar på hindret med långa resvägar till 

utbildningsanordnaren, och 1973 var det 25 km från Malmö till de lokaler där stadens 

svenskundervisning bedrevs. Det konstateras att det därmed blir praktiskt väldigt svårt för 

småbarnsmammor att delta, och att samhället bör ställa upp med uppsökande verksamhet och 

barnpassning för att undervisningen ska bli genomförbar för fler. (Sociala centralnämnden 

1974, 6 f). 

7.1.2 Iakttaggelser 

Ett av de första orden som möter läsaren i promemorian ”Kommunen och invandrarna” är 

”anpassning”, och det förekommer senare i sammanhanget ”anpassningsproblem” för 

invandrarna, och i kritiken mot att Utlänningsutredningen inte behandlande denna 

problematik tillräckligt. Detta ord, som är återkommande i de båda dokumenten, är en 

hörnsten för assimilering, där invandraren ska ändra på sig för att passa in i sitt nya hemland. 

Dock kan det sägas att i sin kontext och med tanke på hur det används så har ordet inte samma 

”hårda” innebörd här. 

Detta är i synnerhet sant i dokumentet från Malmös centrala socialnämnd, där det 

rekommenderas att invandrargruppers egen kultur ska stödjas, och även att den ska möta den 

svenska, med avsikt att den svenska befolkningens syn på invandringen ska bli mer positiv. 

Att invandrarnas medtagna kulturella uttryck inte bara ska bevaras utan främjas, går tydligt 

tvärtemot Gordon och hans teoretiska begrepp ackulturation, som innebär att 
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minoritetsgruppen skulle lära sig, och till slut ändra till, majoritetsgruppens kulturella 

mönster. 

När det kommer till utbildning så beskriver Malmö besvärsnämnd svenskundervisning som 

något väsentligt, med motiveringen att det främjar invandrarnas delaktighet och 

handlingsmöjligheter i det svenska samhället. Invandrarkvinnor är en grupp som båda 

dokumenten lägger fokus på, med olika grader av stöd riktade till sig. 

I besvärsnämndens promemoria är problemformuleringen utanförskap och isolering för 

kvinnorna, som ska erbjudas en särskild premie av samhället för att genomgå 

svenskundervisning, och i socialnämndens yttrande ska samhället nå ut till kvinnor för att 

förenkla deras deltagande. Framträdande är idén om att samhället ska spela en aktiv roll i att 

integrera invandrarkvinnor i det svenska samhället genom förhöjda språkkunskaper. För barn 

fastställs det att ”gruppsamvaron” mellan minoritets- och majoritetsgrupper ska stärkas i 

förskolan, och vikten av hemspråksundervisning och tvåspråkighet betonas. Dessa riktlinjer är 

dock inte självändamål, utan redskap för att uppnå bättre svenskakunskaper, och därmed 

återigen den kommunikativa integrationen. Det svenska språket ses alltså som en väg in i det 

svenska samhället, och även om det görs satsningar för att lära ut hemspråk ses de i sin tur 

som en väg till svenskan, vilket allt som allt tyder det på kommunikativa dimensionen inom 

Diaz integrationsteori. 

Den initiala lösning som presenteras av Invandrarutredningen, om att underlätta för nyanlända 

invandrare att bo nära andra av samma nationalitet, avvisas av Malmös centrala socialnämnd, 

som istället menar att det i längden får den motsatta effekten av segregering. Här lägger inte 

socialnämnden fram ett tydligt motförslag, men alternativet är etniskt blandade 

bostadsområden, och detta skapar förutsättningar för bekantskapskretsar och kontaktnät 

bestående av svenska personer, och därmed social integrering enligt Diaz modell, för 

invandrare. 

Socialnämnden framhåller i sitt yttrande att en orsak till att invandrare generellt har en sämre 

ställning på arbetsmarknaden är samhälleliga strukturer, och nämnden saknar från 

Invandrarutredningen en granskning av myndigheternas del i denna problematik. Ett sådant 

synsätt lägger ett visst ansvar på samhället och inte enbart på invandraren, för inträde på 

arbetsmarknaden, och därmed inträde i samhället. Detta går i linje med Diaz idé om de 

samhälleliga insatserna under primärintegrationsfasen. Förutom detta märks en generell 



18 
 

frånvaro av aktiva åtgärder, vilket kan tänkas hänga ihop med den då inte så avlägsna 

perioden av i huvudsak arbetskraftsinvandring. 

Sammantaget talas det mycket om anpassning och anpassningsproblem i dokumenten från 

sjuttiotalet. Bortsett från de orden och dess koppling till assimilering, så går det att finna 

många likheter med Diaz teori om integration. 

7.2 1999 

Dokumentet från 1999 är en ”Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad”. 

Dokumentet har upprättats av Integrationsrådet i Malmö den 11 november 1999 och har 

antagits av kommunalfullmäktige den 16 december 1999. Integrationsrådet är en politiskt 

tillsatt nämnd. Vid tidpunkten för planenens upprättande bestod den av ledamöter från 

socialdemokraterna och moderaterna. 

I dokumentet konstateras att befolkningens sammansättning ställer krav på politiskt fastlagda 

riktlinjer som främjar integrationen. Malmö har vid denna tidpunkt en befolkning som till 22 

% består av personer som är födda utomlands. Bland Malmös skolbarn har 45 % rötter i andra 

länder antingen genom att de är födda utomlands eller att de har minst en förälder som har 

invandrat (Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad 1999, 5). 

Initialt tas i planen upp skillnaden mellan integration och assimilation där integration beskrivs 

som något eftersträvansvärt medan man tar avstånd från assimilation. Om integration skrivs 

att” det är fråga för den enskilde att avgöra hur långt man vill gå när det gäller att ta till sig 

majoritetsbefolkningens levnadssätt och värderingar förutsatt att det svenska rättssystemet och 

demokratiska värden respekteras. Alla ska dock ha möjlighet att integrera sig i arbetslivet och 

boende men också i sociala, kulturella och politiska sammanhang” (Åtgärdsplan för att främja 

integrationen i Malmö stad 1999, 3). Vad gäller att assimileras skrivs att ”Att assimileras i ett 

nytt samhälle innebär, utifrån ett individuellt perspektiv, ge upp sin identitet och kulturella 

särart helt och hållet och överta det nya samhällets kultur.  Assimilationstanken som politiskt 

mål är oförenligt med respekten för mänskliga rättigheter” (Åtgärdsplan för att främja 

integrationen i Malmö stad 1999, 3). 

I dokumentet pekas segregation ut som det främsta integrationsproblemet i framförallt större 

städer. Det beskrivs i planen som den ekonomiska, sociala och etniska segregationen, där 

olika etniska och socioekonomiska befolkningsgrupper är åtskilda i fråga om bostäder, 

arbetsplatser och skolor. I Malmö fanns det vid denna tid bostadsområden där knappt hälften 
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av de boende kan klara av sin egen försörjning (Åtgärdsplan för att främja integrationen i 

Malmö stad 1999, 3). Segregationen hotar att cementera utanförskap, arbetslöshet och social 

utslagning. Den försvårar för människor att delta i den demokratiska processen och hindrar 

barnens möjligheter att lära sig det svenska språket. 

I planen beskrivs också ytterligare problem som uppkommer och som har sin grund i attityder 

och inställningen hos den infödda befolkningen. Främlingsrädsla tas upp här (som har sin 

grund i attityder och bristande kunskap om andra etniska grupper). Vidare beskrivs 

främlingsfientlighet (en negativ inställning till människor av annan härkomst), rasism (en 

föreställning om att det finns grundläggande biologiska och etniska skillnader mellan grupper) 

och diskriminering (negativ särbehandling av individer och grupper), (Åtgärdsplan för att 

främja integrationen i Malmö stad 1999, 3 f). 

Vad gäller hur problemen kring integrationen har uppstått slås det i texten fast att det är svårt 

för människor som har invandrat från andra länder att bli accepterade och delaktiga i det 

svenska samhället. Invandrarna lever i områden som är åtskilda från den övriga befolkningen, 

och det finns få mötesplatser med infödda svenskar och det är svårt att etablera sociala 

relationer med dem (Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad 1999, 4). 

Andra orsaker som tas upp som grund till integrationsproblemen är situationen på arbets- och 

bostadsmarknaden, omgivningens attityder, negativ särbehandling och skillnader i religion, 

familjesyn, könsrollsuppfattning och språk och seder. Vidare tas även upp att en del av de 

människor som har lyckats fly till Sverige betraktar exilen som tillfällig. Man saknar därför 

till en början motivation till att lära sig svenska, skaffa en utbildning eller komplettera tidigare 

studier (Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad 1999, 4). 

Vad kan då Malmö stad göra för att komma tillrätta med integrationsproblematiken? 

Enligt åtgärdsplanen har kommunen ett stort ansvar och kan bli ett föredöme för det övriga 

samhället. För att anpassa den framtida verksamheten till befolkningssammansättningen krävs 

att planer och andra styrdokument innehåller åtgärder som främjar integrationen. Alla 

stadsdelsförvaltningar, kommunala bolag och kommuncentrala verksamheter berörs 

(Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad 1999, 6). 

Ett tjugotal åtgärder föreslås. Bland dessa kan nämnas förskolan skall erbjuda alla barn som 

har bristfälliga svenskkunskaper möjligheter att öva upp dem. Vidare ska kommunen särskilt 

bevaka att ökade insatser görs för att ta till vara högutbildade invandrares kompetens. 
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Kvaliten i utbildningen för invandrare i det svenska språket måste höjas. Samtidigt bör en mer 

en mer nyanserad inställning till behovet av svenska språkkunskaper med bättre anpassning 

till praktiska omständigheter på arbetsplatsen förespråkas. Kommunen ska verka för att 

bankerna ger alla, oberoende av etnisk och social bakgrund, likvärdiga möjligheter till 

finansieringsstöd för att starta eget företag. Kulturmöten ska främjas inom alla områden, inte 

minst på arbetsplatserna. Slutligen föreslås att kommunen ska föra en dialog med de privata 

och kommunala fastighetsägarna för att utveckla alla Malmös bostadsområden till trygga 

miljöer. Vidare ska diskussioner föras hur diskriminering på bostadsmarknaden ska kunna 

undvikas (Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad 1999, 9 f). 

7.2.1       Iakttagelser 

Den första iakttagelsen som vi har gjort när vi har läst dokumentet är att tonen i detta 

dokument skiljer sig väsentligt från tonen i de andra dokumenten i vår undersökning. Detta 

dokument har förmodligen skrivits av politikerna i integrationsrådet (de övriga dokumenten 

tror vi har skrivits av tjänstemän). Det innehåller både en rad värdeord och tydliga argument, 

och är på vissa ställen något högtravande. 

Dokumentet innehåller ett mycket klart avståndstagande från assimileringsmodellen. Att 

skriva att ”Assimilationstanken som politiskt mål är oförenligt med respekten för mänskliga 

rättigheter” (Åtgärdsplan för att främja integrationen i Malmö stad 1999, 3) är ett mycket 

tydligt, nästan övertydligt, ställningstagande. Detta visar, anser vi, att invandrarnas 

anpassning till samhället genom assimilation är en åsikt som är helt politiskt ”död” vid denna 

tidpunkt. Hela dokumentet genomsyras i stället av att det är genom en politiskt styrd 

integration som invandrarna och samhället ska anpassas till varandra. Vilket torde vara helt i 

linje med det nybildade Invandrarverkets inställning. 

Flertalet av förslagen i åtgärdsplanen tar avstamp i Diaz integrationsdimensioner. Och 

framförallt i det som Diaz definierar som primärintegration, ekonomisk och kommunikativ 

integration, boendeintegration och social integration (Diaz 1997, 35). 

Förslagen i åtgärdsplanen rör bl.a. hur invandrarna lättare ska kunna ta sig in på 

arbetsmarknaden, hur finansieringsstöd ska underlättas till invandrare som vill driva egna 

företag, hur det svenska språket ska stärkas hos både invandrande vuxna och barn, hur möten 

med svenskar ska underlättas och hur segregationen kring boende ska kunna brytas upp. 

Samtliga områden berör således primärintegrationen. 
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Av dokumentet framgår att det har funnits en tro på att integrationen går att styra politiskt. Att 

samhället genom att välja ”rätt” åtgärder kan få integrationen att fungera. 

Dokumentet kan sägas ha en välvillig inställning till invandrare och till integration. Det går 

dock att spåra drag av en undertext som uttrycker en form av kravlöshet. Det ställs få krav på 

invandrarna. Klarar han/hon t.ex. inte av att lära sig svenska, är det arbetsplatsen som får 

anpassa sig till invandraren och inte tvärtom. 

I planen pekas segregationen (ekonomiskt, socialt och boende) ut som huvudproblemet med 

integration. Av texten framgår att det är svårt för människor som har invandrat att bli 

accepterade och delaktiga i samhället. I planen tas också upp problem som har sin grund i 

attityden hos den infödda befolkningen såsom främlingsrädsla, främlingsfientlighet, rasism 

och diskriminering. 

Vi anser att man här kan spåra vissa drag av oavsiktlig nedlåtenhet gentemot invandrarna. Det 

verkar som om det bakom den välvilliga tonen finns en begränsad tro på deras egen förmåga. 

Även om de problem som tas upp är legitima känns det som om kommunen anser att allt 

ansvar för integrationen ligger någonstans utanför invandrargruppen. Invandrarna betraktas 

nästan som barn av kommunen och kommunen är en ”curlande” förälder som ska tillgodose 

barnets behov.  Det är det ”goda” samhället som ska åstadkomma integrationen och 

invandraren ska bara ”följa med”. Vi får intrycket av att textförfattarna har glömt bort att 

invandrarna är personer med egen vilja och kraft. Visst behöver de hjälp med att anpassa sig 

till ett nytt samhälle, men många av dem har faktiskt bara genom att bryta upp från sitt gamla 

land och ta sig till Sverige visat större initiativförmåga än många infödda svenskar någonsin 

gör. 

7.3          2010 

Dokumentet som har upprättats 2010 är en ”Handlingsplan för ökad integration och fler 

malmöbor i arbete”. Det har upprättats av Malmö stads stadskontor, avdelningen för 

integration och arbetsmarknad, och har legat till grund för kommunstyrelsens beslut 2010-11-

09. Dokumentet innehåller förslag till en budget för, och prioriteringar avseende, Malmö stads 

integrations- och arbetsmarknadsinsatser för 2011. 

Av dokumentet framgår att invandringen till Malmö har ökat sedan 1999. Vid tidpunkten då 

dokumentet har upprättats är 30 % av malmöborna födda i utlandet. Under 2000-talet har de 
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största invandrargrupperna kommit från Irak, Polen och Somalia (Handlingsplan för ökad 

integration och fler malmöbor i arbete 2010, 14). 

I kommunens budget har 340 Mkr avsatts som stöd för att kommunens integrations- och 

arbetsmarknadspolitiska mål ska kunna uppnås. Bland annat har för rena integrationsinsatser 

avsatts 10 Mkr, för arbetsmarknads- och introduktionsinsatser 139 Mkr och för 

vuxenutbildningsinsatser 188 Mkr (Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i 

arbete, 2010, 3). Även om det utifrån beloppen i budgeten kan synas som om 

integrationsinsatserna har spelat en mindre roll, framgår det vid en genomläsning av 

dokumentet att även inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser ligger fokus på 

integrationen av invandrare. 

Vad gäller de rena integrationsinsatserna så tas fyra konkreta åtgärder upp. Bidrag ska ges till 

föreningar som utvecklar mötesplatser som stöder mångfalden och som ökar malmöbornas 

möjlighet till delaktighet i samhället. Bidrag ska även ges till ett språkcafé och 

kontaktpersonsverksamhet. Ett romskt kunskaps- och informationscenter ska öppnas. 

Slutligen ska en satsning ske på informationsinsatser riktade mot nyanlända. Syftet med 

satsningen är att den nyanlände ska kunna orientera sig i sin nya situation i Malmö och få 

underlag ”för att göra egna aktiva val inför etableringen i samhälles – och 

arbetslivet.(Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete 2010, 6). 

Vad gäller arbetsmarknadsinsatserna så betonas att för de nyanlända så ska dessa präglas av 

ett aktivt deltagande. Behovet av parallella insatser ska utredas och tillgodoses t.ex. 

deltagande i SFI (svenska för invandrare) eller annan utbildning eller verksamhet 

(Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete 2010, 8). 

Avseende vuxenutbildningsinsatser så konstateras det att det inför 2011 finns ett fortsatt stort 

behov av SFI-utbildning (Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete, 

2010, 14).  Många arbetslösa har ett annat modersmål än svenska, för att de ska kunna ta del 

av yrkesinriktade utbildningar och därigenom kunna ta sig in på arbetsmarknaden krävs 

således att de lär sig svenska. SFI-undervisningen blir således en nyckel för att ge 

förutsättningar för delaktighet i samhället, egen försörjning, arbete eller studier. SFI ska ge 

vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. SFI ska också ge 

invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjligheter att lära sig att läsa 

och skriva. Utbildningen ska vara individanpassad och ska kunna kombineras med annan 
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verksamhet såsom etableringsinsatser, annan utbildning, validering, arbete eller praktik 

(Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete 2010, 11). 

7.3.1       Iakttagelser 

När vi har läser dokumentet har vi direkt slagits av att texten är mycket konkret och att den 

har ett tydligt fokus på den ekonomiska integrationen. Detta hänger säkert samman med att 

texten är ett budgetdokument och att den förmodligen har skrivits av tjänstemän som är 

ekonomer. 

Även om dokumentet innehåller förslag på flera olika typer av integrationsinsatser är det 

framförallt språkkunskaper som pekas ut som nyckel till en framgångsrik integration. 

Nödvändigheten av SFI-utbildning för i princip alla invandrargrupper poängteras. Både för 

nyanlända och för de som har varit i Sverige en tid men som står utanför arbetsmarknaden, ses 

SFI som den enskilt viktigaste metoden för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 

På flera ställen i dokumentet betonas vikten av att uppnå integration via språket och att 

därigenom få fler invandrare i arbete. Detta kan sägas ligga i linje med Diaz teori kring 

ekonomisk och kommunikativ integration. Diaz teori går ju ut på att första steget för 

invandraren i att bli en del av samhället är att etablera sig i arbetslivet via arbetsmarknaden 

och därigenom få tillgång till både inkomster och en yrkesposition. Diaz skriver också att så 

länge de nyanlända inte lär sig språket är det en av faktorerna som kommer att begränsa deras 

valfrihet avseende mål, preferenser och strategier (Diaz 1997, 34 f). 

Men betoningen på vikten av att invandrarna lär sig svenska kan även sägas vara i 

överensstämmelse med Gordons teori kring assimilation. I Gordons teori utgör det första 

steget ackulturation, assimilation av kultur och beteende. I detta skede av processen lär sig 

minoritetsgruppen, enligt teorin, den dominerande gruppens kulturella mönster och även 

gruppens språk. 

Ingenstans i dokumentet nämns invandrarnas egna, ursprungliga, språk eller 

tvåspråksundervisning. I stället betonas kunskaper i det svenska språket som den 

”allenarådande” vägen in på arbetsmarknaden. Så även om det aldrig skrivs rätt ut i 

dokumentet finns det i texten tydliga drag av assimilationsteorin i. Det är invandraren som ska 

anpassa sig till svenska förhållandet genom att lära sig det inhemska språket. 

Ett av förslagen som tas upp i dokumentet är att bidrag ska ges till föreningar som organiserar 

mötesplatser som ökar mångfalden och Malmöbornas delaktighet i samhället Detta är i 
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enlighet med Diaz nästa steg i ”integrationstrappan”, social integration. Social integration 

innebär att invandraren får tillgång till ett svenskt socialt nätverk, invandraren får svenska 

vänner och bekanta. Därigenom ökar anknytningen till samhället (Diaz 1997, 33). 

En annan iakttagelse som vi tycker är intressant är att det i dokumentet på ett par ställen skrivs 

om individens egna aktiva val. På ett ställe skrivs också om att utbildningen ska vara 

individanpassad. Vi tycker att Malmö stad här ger uttryck för en annan syn på invandrarna än 

i det tidigare dokumentet från 1999. Invandrarna ses här inte längre som” barn” som behöver 

föräldrarnas (Malmö stads) hjälp för att göra sina val. Malmö stads inställning tycks här vara 

att invandrarna göra egna, självständiga, val. Dock inom vissa givna ramar. 

Vi uppfattar det som om Malmö stad har en positiv grundsyn på invandringen och 

invandrarna, man får en känsla av att det inte ligger några illvilliga motiv bakom betoningen 

på vikten att lära sig svenska. Det verkar helt enkelt som stadskontoret tror, förmodligen 

grundat på tidigare erfarenheter, att kunskaper i svenska är nödvändiga för att komma in på 

arbetsmarknaden. 

En förklaring till innehållet i dokumentet kan också vara den lokala politiska situationen i 

Malmö. Socialdemokraterna har styrt Malmö, med hjälp av olika politiska konstellationer, 

under hela 2000-talet, och fram till 2013 har kommunstyrelsen letts av Ilmar Reepalu 

I boken ”Partiledaren som klev in i kylan” beskriver författaren Daniel Suhonen Håkan 

Juholts korta tid som socialdemokratisk partiledare. Han har även med ett avsnitt om Reepalu. 

Han skriver att ”Antagligen var han den enskilt största anledningen till att partiet hade kvar 

makten i rikets tredje största stad och att sverigedemokraterna inte samlade mer än 10 procent 

där. Det handlade om just den fingertoppskänsla som kunde få ringrostiga före detta 

Kockumsarbetare med ganska främlingsfientliga reflexer och invandrare i Rosengård att sluta 

sig kring samma parti, eller snarare samma man” (Suhonen, 187). 

Dokumentet har som nämnts tidigare säkerligen skrivits av tjänstmän. Men då det är ett 

budgetdokument som är av central betydelse för hur Malmö ska styras, har innehållet styrts av 

den politiska viljeinriktningen. Här känns det som om man har försökt hitta en medelväg som 

ska kunna appellera till flera stora väljargrupper. Å ena sidan ska kraven på en effektivare 

integrationspolitik tillgodoses. En del i det är att man ska fjärma sig från vad många tycker är 

1990-talets kravlösa inställning till invandrarna. Å andra sidan ska dokumentet respektera 
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invandrarna (som ju är en stor väljargrupp i Malmö) och låta dem göra sina egna, 

självständiga, val. 

 

8 Resultat 

Sammanfattningsvis så kan man säga att dokumenten från Malmö stads förvaltning som vi har 

undersökt visar på en utveckling i stadens syn på hur invandringen ska hanteras. Vi upplever 

det som om stadens inställning har gått mot att det ska ställas större krav på invandrarna 

själva, samtidigt ska de också genom egna val bli mer delaktiga i integrationsprocessen 

I dokumenten från 1970-talet skrivs det en hel del om anpassning. Detta är ett språkbruk som 

skulle kunna vara hämtat från Gordon, men det reella innehållet i dokumentet ligger snarare i 

linje med Diaz teori om primärintegration. Skrivningarna om hur segregationen ska brytas 

upp och hur vägen in till arbetsmarknaden är ett delat ansvar mellan invandrarna och 

samhället är ett delat ansvar, är helt i linje med Diaz teori. 

I åtgärdsplanen från 1999 markeras ett mycket tydligt avstånd gentemot assimileringstanken. I 

planen vilar i princip samtliga förslag på Diaz teori kring primärintegration. Det är också 

tydligt att det är samhället och invandrarna som ska anpassa sig till varandra. Klarar 

invandrarna t.ex. av någon anledning inte av att lära sig svenska, är det arbetsplatsen som 

måste anpassa sig till det och inte tvärtom. I planen pekas segregationen ut som 

huvudproblemet som integrationen ska lösa. Vidare tas de problem som har sin grund i de 

infödda svenskarnas attityder upp. Några åtgärder som invandrarna själva kan vidta för att 

underlätta integrationen omnämns dock inte. 

Vad gäller handlingsplanen från 2010 så ligger tyngdpunkten på betoningen av vikten för 

invandrarna att de lär sig det svenska språket. Detta är det viktigaste steget för att kunna ta sig 

in på arbetsmarknaden och därigenom klara sin egen försörjning. Detta är helt i enlighet med 

Diaz teori om primärintegration. Men det står inte heller i motsattsförhållande till Gordons 

assimilationsteori, där första steget i anpassningen är ackulturation, som bl.a. innebär att 

minoritetsgruppen lär sig majoritetsgruppens språk. Här märks således, tycker vi, hur nära 

teorierna om integrationen och assimilationen kan ligga varandra vad gäller den initiala 

anpassningen av invandrarna till förhållandena i det nya landet. 
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Vi upplever det som att i dokumentet från 2010 är den kravlösa attityden gentemot 

invandrarna försvunnen. Här omnämns på flera ställen invandrarnas egna, aktiva val, och det 

skrivs även om att viss utbildning ska individanpassas. 

Sammanfattningsvis anser vi att man kan säga att Malmö stads inställning kring hanteringen 

av invandringen, som den kommer till uttryck i dokumenten, har ”skärpts” under tidsperioden 

som vi har granskat. 

I dokumenten som vi har analyserat finns genomgående en positiv inställning till 

invandringen. Det finns också en tro på att integrationen kan underlättas genom politiska 

beslut och prioriteringar. Även om de senare stegen i integrationen inte behandlas direkt i 

dokumenten, så verkar det som det, tydligast betonat i dokumenten från 1999 och 2010, finns 

en genuin vilja att invandrarna ska bli en naturlig del i samhället och uppnå vad Diaz kallar 

kvalitativ integration 

Vad som dock särskiljer det sista dokumentet från de övriga är att här är kraven högre på 

invandrarna, mera direkta. De är helt enkelt ”nödvändigt” att de lär sig svenska för att de ska 

kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Någon annan väg in finns inte. 

Staden verkar också ha kommit till insikt om att det inte är staden själv som kan ordna en 

framgångsrik integration. Det är ett gemensamt ansvar för Malmö stad och invandrarna att 

åstadkomma en lyckad integration. Här betonas den enskilde invandrarens egna, aktiva val. 

Staden kan inte, hur mycket den än försöker, åstadkomma detta på egen hand. 

Vi tror att det finns ett par faktorer som kan ha haft stor inverkan på stadens inställning. 

Dokumenten som har skrivits på 1970-talet är präglade av att Sverige vid denna tidpunkt 

främst tog emot arbetskraftsinvadring med mycket invandring från våra grannländer. Under 

1999 och 2010 har Sverige framförallt tagit emot flyktingar och anknytningsfall som har flytt 

från krig och politisk oro.  2009 kom två av de största flyktinggrupperna från Somalia och 

Irak. Olika typer av invandring, arbetskraftsinvandring eller flyktingmottagning, ställer olika 

krav på integrationsarbetet och påverkar givetvis kommunens inställning. 

En annan faktor som säkert har påverkat kommunens inställning är den tilltagande politiska 

striden kring invandringen. Sverigedemokraternas framgångar i opinionen har tvingat de 

etablerade partierna att ompröva sin inställning kring integrationen. I vissa fall har det lett till 

att partierna i visst avseende har radikaliserats, ör socialdemokraterna som har styrt Malmö 

stads verkar det dock som om man har ”tuffat till” sin inställning. 
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Detta kan illustreras med förslaget från Malmö kommunstyrelses ordförande Ilmar Reepalu. 

Den 6 oktober 2011 föreslog Reepalu att man skulle införa en prövotid för personer med 

färskt medborgarskap. Under prövotiden skulle det vara enklare att utvisa personer som har 

begått grova brott (Suhonen, 262). Senare samma dag förtydliga sig Reepalu och föreslog 

snabbare svenska medborgarskap, men det skulle vara villkorat med prövotid och skulle 

kunna upphävas av svåra brott och leda till utvisning (Suhonen, 263). 

Vi tror att Reepalus förslag med en sorts villkorat medborgarskap hade varit politiskt omöjligt 

att föra framför en svensk socialdemokrat både 1974 och 1999.  Men 2011 var det en åsikt 

som var möjlig att framföra, även om den fick stark kritik även internt inom socialdemokratin 

(Suhonen, 266). 

För att återgå till vår förförståelse, så går detta resultat emot de ursprungliga antaganden vi 

hade inför uppsatsskrivandet. Tecken på assimileringstankar fann vi i oväntat hög grad i den 

senare delen av vårat material, och en genomgående prägel av integration i alla de dokument 

vi använt oss av. Vår undersökning visade därmed ingen rak linje från assimilering till 

integrering, och Malmös historia av migrationshantering var mer komplex än så. 
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