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INTEGRATIONSPOLITIK UTAN ÄNDE

Per Broomé

I denna artikel diskuteras begreppsmässiga utvecklingen i den statliga integrationspolitiken i Sverige, 
från utlänning och arbetskraftsinvandring på 1950- och 1960-talet, via flykting och flyktingmot-
tagning på 1970-talet, invandrare och introduktion på 1980-90-talet, till mångfald och integration 
på 2000-talet. I vilken utsträckning integrationspolitiken drivs av centrala statliga direktiv eller av 
den kommunala nivåns erfarenheter, kapacitet och förmåga? Om integrationsarbete i huvudsak 
är en angelägenhet för kommun och offentliga myndigheter eller om andra aktörer i samhället 
är delaktiga? Vilka idéer, strategier och handlingsmönster som över tiden präglar integrationspo-
litiken? Hur ledarskapet på lokal nivå agerar vid ökad invandring och reagerar på dess effekter i 
utformningen av kommunens integrationsarbete?

SÖKORD: integrationspolitik och -program, mångfaldsledning, government, governance, Malmö 
stad

Syfte
Den begreppsmässiga utvecklingen i den statliga integrationspolitiken 
är en resa i sig själv; från utlänning och arbetskraftsinvandring på 
1950- och 1960-talet, via flykting och flyktingmottagning på 1970-
talet, invandrare och introduktion på 1980-90-talet, till mångfald 
och integration på 2000-talet. Begreppsutvecklingen avspeglar många 
frågor. I denna artikel är jag främst intresserad av att diskutera några 
av dessa: I vilken utsträckning integrationspolitiken drivs av centrala 
statliga direktiv eller av den kommunala nivåns erfarenheter, kapacitet 
och förmåga? Om integrationsarbete i huvudsak är en angelägenhet 
för kommun och offentliga myndigheter eller om andra aktörer i 
samhället är delaktiga? Vilka idéer, strategier och handlingsmönster 
har präglat integrationspolitiken? Hur ledarskapet på lokal nivå agerar 
vid ökad invandring och reagerar på dess effekter i utformningen av 
kommunens integrationsarbete?  

 Ledarskapets idéer, strategier och den kommunala organisationens 
handlingsmönster för integration beskrivs i denna artikel som resultat 
av ekonomisk och demografisk omvandling, upptäckter av den etniska 
mångfalden och dess effekter i staden, lagstiftning beträffande det 
mångkulturella samhället och statlig integrationspolitik, särbehand-
lings- och mångfaldsperspektiv samt det egna systemets inneboende 
förutsättningar beträffande uppgifter, roller och kompetens. Syftet med 
artikeln är att granska och diskutera förhållningssätten till integration 
hos det politiska ledarskapet och den kommunala organisationen i 
Malmö stad. Ledarskap ses inte som något individuellt, vilket är det 
vanligaste sättet att studera det, utan som ett kollektivt och politiskt 
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fenomen. Ledarskapets särdrag urskiljs genom de åtgärder, policys, 
beslut och händelseförlopp som kan urskiljas över tiden och vars 
bakomliggande idéer och antaganden om verkligheten kan tolkas.

Det är samma integrationspolitiska skeende, från början av 1970-
talet till början av 2000-talet, som beskrivs och diskuteras i artikeln; 
som strategi och handling och som ledarskap och organisering. 
Ambitionen här är inte att ge en heltäckande beskrivning av integra-
tionspolitikens alla områden och åtgärder på statlig eller kommunal 
nivå, snarare fångas några drag i denna som är väsentliga för artikelns 
syfte. Av praktiska skäl används begreppet integrationspolitik 
övergripande även om artikeln sträcker sig tidsmässigt över perioder 
då andra begrepp använts som flyktingpolitik och invandrarpolitik. 
Skiftningarna i integrationsbegreppet och integrationspolitiken speglas 
i stället genom de politiska beslut och handlingar som berör invandrare 
och etniska minoriteter.  

Teori och metod
Empirin beträffande den kommunala integrationspolitiken är hämtad 
från Malmö stad, från dokument som beskriver de politiska besluten 
och åtgärderna för integration samt på statlig nivå från relevanta 
dokument. Från en femårig utvärderings- och forskningsverksamhet 
om Malmö stads organisation finns också en mängd information om 
organisationens arbete med integration i staden och i den egna organi-
sationen. Inte minst många samtal med politiker och tjänstemän kring 
integrationsfrågor inom ramen för forskningsprogrammet har gett 
underlag för beskrivningen och analysen av ledarskapet. För denna 
artikel har gjorts tre särskilda intervjuer med ledare i Malmö för att 
fånga en sammanhängande berättelse och informerade perspektiv på 
integrationspolitikens utveckling i Malmö.

Integrationspolitikens framväxt och karaktäristiska drag beskrivs 
och analyseras med hjälp av teori om urbanpolitisk utveckling, teori 
om integration, den kommunala organisationens anpassning och 
samspel med statlig integrationspolitik samt stadens strategival för 
integration.

Urbanpolitisk utveckling och integration
De strategiska valen beträffande integration för en stad som Malmö, 
med dess långvariga immigration och stora etniska mångfald i befolk-
ningen, formas i stor utsträckning av relationen mellan stat och stad i 
det post-fordistiska samhället (se t.ex. Jessop 1992). Dels blir staden 
viktigare för staten då den står för innovationskraften och tillväxten 
i den post-fordistiska ekonomin, vilket leder till ett skift nedåt till 
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lokala nivåer av en rad funktioner, dels är statens förmåga att styra 
svag när det gäller att genomföra tillräckligt anpassade och differen-
tierade åtgärder och för att handskas med specifika problem i den 
lokala miljön.   

This shift in functions ‘downwards’ is none the less linked in turn with the 
reorganization of the local state as new forms of local partnership emerge to 
guide and promote the development of local resources. In this sense we can talk 
about a shift from local government to local governance. Thus local unions, 
local education bodies, local research centres and local states may enter into 
arrangements to regenerate local economy. This trend is also reinforced by 
the state’s inability to pursue sufficient differentiated and sensitive programs 
to tackle the specific problems of particular localities. It therefore devolves 
such tasks to local states and provides the latter with general support and 
resources (Jessop 1992:272).

Denna trend från government till governance på den lokala/kommunala 
nivån i integrationspolitiken bedöms kunna få olika effekter:
 

More optimistic accounts of this trend envisage it leading to a confederation 
of job-creating, risk-sharing local states rooted in strong regional economies 
which provide reciprocal support in the ongoing struggle to retain a competitive 
edge (e.g. Sabel 1989). But there are also more pessimistic scenarios which 
anticipate growing polarization within localities (including the rise of an 
urban underclass occupying inner-city ghettos) as well as increased regional 
inequalities (Jessop 1992:272). 

Jessop (1992) ser tre renodlade modeller för den post-fordistiska 
ekonomin. Den första benämns neo-liberal och karaktäriseras av att 
staten privatiserar och den privata sektorn får stöd för marknads-
lösningar. Inte minst innebär det ökad flexibilitet på arbetsmarknaden 
och i lönesättningen. Den andra kallas neo-corporatisim och bygger 
på intressegrupper som driver sina egna ekonomiska intressen och 
konkurrerar om resurser och belöningar på arbetsmarknaden och 
också beträffande social välfärd som sjukvård, pensioner osv. Den 
tredje neo-statliga modellen försöker åstadkomma tillväxt i ekonomin 
genom samma omorganisering som de andra modellerna i den post-
fordistiska ekonomin, men staten leder och styr denna omorgani-
sering, t.ex. genom att gynna vissa sektorer och utbilda arbetskraften 
brett. Under 1980-talet och framåt har vi sett en blandning av dessa 
omorganiseringar i Sverige. Arbetsmarknaden styrs i hög grad av 
“insiders”, som gynnar sina egna intressen, genom t.ex. ökad trygghet 
för anställda, och staten har stött denna utveckling. Staten har å andra 
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sidan genomfört en rad privatiseringar och omregleringar av privat-
marknader t.ex. av tågtrafiken, el-marknaden och taximarknaden. 
Utbildningspolitiken har åstadkommit kraftiga höjningar av utbild-
ningsnivåerna för stora grupper i befolkningen, t.ex. genom kunskaps-
lyftet och högskoleutbyggnad.

När det gäller integrationspolitiken, som vi här diskuterar, är det 
tydligt att det finns en nationell politik, som avser hela landet. Den 
utgår från en mångkulturell idé även om invandringspolitiken i första 
hand begränsas till invandring av flykting- och humanitära skäl. Den 
mångkulturella modellen har under flera decennier fullföljts lagstift-
ningsvägen, vilken intensifierats under 1990-talet. Integrationspolitiken 
har i huvudsak vilat på ett allt mer utbyggt mottagningssystem för 
invandrare, som rent praktiskt blivit en kommunal angelägenhet (med 
finansiering från staten), och därmed har också storstäderna fått det 
avgörande ansvaret för integrationen i Sverige (ett, i allt väsentligt, 
skifte från statlig till kommunal nivå). Mottagningssystemet komplet-
teras med de generella systemen på arbetsmarknaden och välfärdsom-
rådet. På integrationspolitikens område är den neo-statliga modellen 
helt förhärskande, om än – med tanke på decentraliseringen av 
merparten av integrationsarbetet till kommunerna – en mera träffande 
benämning skulle vara neo-offentlig.   

 Den ökande migrationen i världen, också den till Sverige, kan ses 
som ett globalt fenomen i övergången från den fordistiska produk-
tionsmodellen till den post-fordistiska, och därmed som en typ 
av obalansfenomen i den globala arbetsmarknaden (även om de 
humanitära motiven anges som grunden för immigration till Sverige). 
Integrationspolitiken, liksom all annan politik, omorganiseras därför 
i övergången till den post-fordistiska modellen. Omorganiseringen 
krävs för att hantera obalanserna som förorsakas av teknikskiftet från 
massproduktion till innovationsekonomi, av förändring i balansen 
mellan kapital och arbete och förskjutningen i produktion och 
konsumtion. Integrationspolitiken kan ur detta perspektiv ses som 
driven av en ekonomisk regim för ökad flexibilitet i arbetskraften 
genom immigrationens polarisering av arbetsuppgifter, löne- och 
utbildningsnivåer i samhället. Men integrationspolitiken kan också 
ses som driven av en socialiseringsprocess med etiska och humanitära 
förtecken. Sveriges officiella nationella förhållningssätt till migration 
överensstämmer, med sin humanitära inriktning, knappast med ett 
ekonomiskt regimperspektiv. Snarare är perspektivet en socialiserings-
regim byggd på flykting- och anhöriginvandring och en förändring 
av det svenska samhället i mångkulturell riktning. En sådan socialise-
ringsregim stöter på flera svåra frågor i implementeringen. En sådan 
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fråga, som inte har fått så mycket uppmärksamhet i den svenska 
integrationsdebatten, är skillnaden mellan särbehandlingsperspektivet 
och mångfaldsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet är mera än särbehandlingsperspek-
tivet ett system- eller organisationsbegrepp, som betonar individens 
alla olikheter: “Mångfald är summan av de resurser (värderingar, 
vanor, färdigheter, kunskaper, sedvänjor) som man kan finna i en 
mångkulturell grupp”, förklarar Simmons och Zuckerman (1994). 
Mångfaldsperspektivet antas kunna utnyttja denna blandning av indivi-
duella olikheter för sin verksamhet. Värdet av blandningen antas vidare 
ge sådana fördelar att organisationer av olika slag frivilligt anställer 
individer med olikheter avseende exempelvis kön, ras, handikapp, men 
också alla andra olikheter. Det förutsätter kvalitativa värderingar av 
olikheterna och en acceptans av den pluralism som uppstår exempelvis 
språkligt och värderingsmässigt. Integration förutsätts ske med dessa 
skillnader som grund och att de fruktbart påverkar individerna som 
arbetar tillsammans och resultatet av deras arbete.  

Man kan ställa sig frågan hur dessa två perspektiv hänger samman 
i den svenska socialiseringsregimen: är de parallella eller följande på 
varandra, divergerande eller konvergerande, kompletterande eller 
ersättande, utopier eller realiteter? Frågor som är relevanta inte bara i 
USA utan också i Europa. 

Konvergens mellan de olika perspektiven i Europa?
Wrench (2002) menar att det finns sex kategorier åtgärder för att 
motverka diskriminering och exkludering och förbättra integration 
och inkludering i arbetslivet för invandrare och etniska minoriteter i 
Europa:

1.  Träning av invandrare (man bedriver t.ex. kulturell eller möjligen 
interkulturell träning)

2. Kulturella undantag (man tar hänsyn till t.ex. individuella kultu-
rella behov i arbetet)

3. Utmaning av rasistiska attityder (man bedriver t.ex. attitydpåver-
kande utbildning)

4. Motverkande av diskriminering (man t.ex. beivrar och undviker 
beteende som är diskriminerande)

5. Policys för lika möjligheter och positiva aktiviteter (man inför t.ex. 
regler och rutiner som ger lika möjligheter i rekrytering och riktade 
åtgärder mot svaga grupper i samhället) 

6. Mångfaldsledning (man åstadkommer en genomsyrande organisa-
tions- och ledningsfilosofi för mångfald)
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Wrench antyder att det är troligt att dessa kategorier också är stadier 
i en utveckling mot alltmera mognad i organisationer. Den sjätte 
kategorin “Mångfaldsledning” är då den mest ambitiösa nivån, som 
kan innehålla element av flera av de underliggande åtgärderna och som 
är en sorts helt organisationsomfattande förhållningssätt till mångfald. 
Det innebär att det dels finns en värdefilosofi som markerar hållningen 
till mångfald i organisationen, dels ett ledningssystem som aktivt 
leder blandningen av olikheter bland medarbetarna på så sätt att den 
bidrar till organisatoriska mål och utvecklar en inkluderande organi-
sationskultur. Wrench tycks inte lägga vikt vid perpektivskillnaden 
mellan “Mångfaldsledning” (kategori 6) och de andra kategorierna 
(1-5) som närmast avser åtgärder som kan infogas i perspektivet 
“Särbehandling”. Det finns dock även skillnader mellan kategorierna 
1, 2 och 5 som kan betecknas som direkt särbehandling och katego-
rierna 3 och 4 som kan betecknas som indirekt särbehandling. Wrench 
pekar på att det kan finnas en följd i perspektiven som innebär att man 
inte kan etablera en mångfaldsledning om inte åtgärder i de tidigare 
kategorierna är genomförda och prövade, det rör sig alltså inte om 
parallella spår utan en följd. Mångfaldsledning är möjlig, tycks Wrench 
mena med viss tveksamhet, det handlar om att organisationen mognar, 
kan hantera riskerna och utnyttja fördelarna med mångfald. Frivillig 
mångfald är därmed ingen utopisk idé utan en realistisk framtid för 
organisationer/städer/samhällen. Wrench tycker sig se en konvergens i 
Europa mot “Mångfaldsledning”, som då föregås av en utveckling av 
olika kategorier åtgärder ur “särbehandlingsarsenalen”. 

Organisationens val
Wrench utgår huvudsakligen från privata vinstdrivande företag och 
diskuterar inte explicit offentlig verksamhet, som exempelvis ett 
samhälles, en stads eller kommuns organisation. Frågan som infinner 
sig är hur särbehandlings- respektive mångfaldsperspekivet påverkar 
integrationspolitiska val och handlingar i organisationer med mera 
komplexa målsättningar och politisk ledning, som städer/kommuner. 
Det går att urskilja fyra integrationspolitiska huvudvägar: lagstiftning, 
organisationens sociala ansvar, det offentligas sociala ansvar2 och 
mångfaldsledning. 

 Lagstiftningen innehåller förbud mot diskriminering och krav 
på antidiskriminerande åtgärder och likabehandling i arbetslivet. 
Lagstiftningen avser i regel kön, etnicitet, religiös och sexuell läggning 
samt fysiska handikapp och bygger på idéer om rättvisa och mänskliga 
rättigheter. 
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Organisationens sociala ansvar bygger på beroendet mellan organi-
sationen och det omgivande samhället. Utgångspunkten är att organi-
sationer oavsett juridisk form eller huvudmän har ett ansvar som går 
ut över deras begränsade egenintresse som exempelvis tillväxt- eller 
vinstmål och uppfyllande av lagens krav. Sådant ansvar kan exempelvis 
avse integrationsskapande handlingar som träning av individer från 
svaga grupper.

Det som präglar en stads/kommuns organisation är att den har ett 
vidgat samhällsansvar och att uppgifter och mål formuleras huvud-
sakligen i välfärdstermer. För en sådan organisation är en riktigare 
rubricering det offentligas sociala ansvar som bygger på idéer om 
ett speciellt samhälls- eller befolkningsansvar, politiskt bestämt och 
demokratiskt förankrat. För en stads förvaltning definieras uppgif-
terna i samhället därmed bredare och mera krävande än för det privata 
företaget. På staden/kommunen vilar därmed i regel ett ansvar för att 
genomföra/åstadkomma/utlösa integrationsskapande handlingar i det 
omgivande samhället och i den egna organisationen. Dessa handlingar 
kan omfatta mer eller mindre av ovan nämnda särbehandlingsarsenal.    

Mångfaldsledning är en aktiv inkluderande organisationsfi-
losofi, som har som uppgift att kontrollera organisationens homoge-
niseringstendenser och utnyttja mångfaldens möjligheter i och för 
organisationens nytta. Mångfaldsledning beskrivs som en helt genom-
syrande filosofi som införs och påverkar alla delar av organisationen. 
Mångfaldsledning är en frivillig strategi för en organisation och bygger 
på möjligheterna och nyttan av mångfald. Mångfaldsledningens idéer 
kan troligen utvidgas och förankras demokratiskt till att också gälla 
organisationer som kommuner och samhällen och därmed också bli 
vägledande för offentliga organisationers integrationspolitik och 
integrationshandlingar. 

En organisation kan välja olika strategiska hållningar. Att uppfylla 
lagstiftningens krav är kanske knappast ett val, valet handlar snarare 
om att lägga mer eller mindre energi på det. Att uppfylla lagens krav 
motsvarar närmast Wrenchs kategorier 2-4, dvs. att göra kulturella 
undantag, utmana rasistiska attityder, motverka diskriminering och 
garantera likabehandling av individen. För offentliga organisationer 
som t.ex. en kommun medför befolkningsansvar, regeringsdirektiv 
och finansiering därtill ofta förväntningar på kategori 1, dvs. att träna 
invandrare för att underlätta deras integration. Lagstiftningens krav 
kan uppfyllas genom att organisationen anpassar normer, regler och 
rutiner för rekrytering och interna urval samt åstadkommer en ökad 
transparens i organisationen beträffande dessa rutiner. Lagstiftningen 
kräver dessutom t.ex. utbildningsinsatser av personalen för att 
motverka rasistiska attityder och beteenden.
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En inriktning på organisationens sociala ansvar adderar utöver 
lagstiftningens krav på organisationen förväntningar om olika 
åtgärder för att anställa personer från utsatta grupper i samhället, 
t.ex. invandrare, etniska minoriteter och handikappade personer. Det 
innebär att vissa av organisationens verksamheter påverkas då de 
öppnas för personer som i annat fall inte hade anställts. Det innebär 
i regel också träning av dessa personer internt i organisationen för att 
anpassa dem till organisationen, arbetsuppgiften och karriärmöjlig-
heterna. Organisationens sociala ansvar kan också innehålla minori-
teters medverkan genom rådgivning till beslutsfattare för att säker-
ställa “lika möjligheter”. Organisationens sociala ansvar motsvarar 
närmast Wrenchs kategori 5 och inkluderar kategorierna 1-4.  

En inriktning på mångfaldsledning förändrar radikalt organi-
sationens förhållningssätt till mångfald och kan inverka mera 
djupgående på själva verksamheten. Olikhet ges i denna ideologi en 
utvidgad betydelse. Det rör sig inte längre om blott de primära olikhets-
dimensionerna ålder, kön, etnicitet osv., och de sekundära, utbildning, 
civilstånd, arbetslivserfarenhet osv., utan även olikheter i personliga 
egenskaper som kreativitet, social och emotionell kapacitet m.m. I 
princip alla mänskliga olikheter beaktas. Utvidgningen av olikhetens 
definition ställer anspråk på organisationens medlemmar att förhålla 
sig till mängden av mänsklig olikhet, att upptäcka individens särprägel, 
värdera och utnyttja den. Stereotypa föreställningar om grupper ska 
inte spela någon roll. Föreställningar om människans olikheter ska 
vidgas och förmågan att se och värdera mänsklig olikhet utvecklas. 

Kvantitativ representativitet i organisationen av vissa olikheter 
i befolkningen, i princip de primära dimensionerna av mångfald, är 
den idémässiga grunden för lagstiftningen och organisationens sociala 
ansvar. Mångfaldsledning grundar sig däremot på nyttan av bland-
ningen av alla mänskliga olikheter (nytta kan uttryckas som vinst eller 
affärsnytta eller på något annat sätt t.ex. medarbetarnytta, kundnytta). 
Nyttan, dvs. den kvalitativa aspekten på mångfald, antas möjlig att öka 
genom att man upptäcker och tillvaratar individuella olikheter, medan 
bristande förmåga att utnyttja olikheter antas förminska utveckling 
och framgång. De individuella föreställningarna hos medarbetare och 
ledning som upptäcker, värderar och utvecklar olikheten, liksom de 
initiativ som genererar ökad nytta av olikheterna, är i fokus i ideologin 
om mångfaldsledning.

Det offentligas sociala ansvar betonar samhällets ansvar för befolk-
ningen och åtgärder för sysselsättning, välfärd och ekonomisk tillväxt. 
Det innebär att integration i första hand ses som en samhällsfråga 
och integrationsåtgärder avser invandrares och etniska minoriteters 
integration i samhället. Det kan då avse de flesta välfärdsfrågor som 
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sysselsättning, välfärdssystem och ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar för invandrare och etniska minoriteter. Speciella mottagnings- 
och introduktionssystem, vuxenutbildning, språkutbildning, arbetsför-
medling, skolutbildning, äldreomsorg m.m. kan formas och omformas 
i avsikt att underlätta integrationen av invandrare och etniska minori-
teter. Det innebär ofta också krav på förändring av samhällets service-
organisationer så att dessa kan utgöra förebilder för integration och 
att servicepersonal och organisationer i samhällets tjänst kan bemöta 
invandrare och etniska minoriteter på ett likvärdigt sätt som svensk-
födda och majoritetsbefolkningen. Mångfaldsledningsidéerna kan då 
användas för att påverka den inre organisationen och markera organi-
sationens värdegrund, men de kan också utvidgas till att arbeta för 
frivillig medverkan hos samhällets aktörer i integrationsarbetet. 

I en analys av kommunal integrationspolitik är flera faktorer 
viktiga, dels den statliga politikens styrande funktion, dels anpassning 
över tiden till den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser 
över tiden. Låt oss därför, innan vi studerar hur Malmö stad influerats 
av de olika perspektiven och gjort olika organisatoriska val, göra en 
kortfattad historiebeskrivning av integrationspolitikens utformning i 
staden.   

Statlig styrning och kommunal anpassning i Malmö 
Under de senaste 30 åren har det utvecklats ett omfattande politik-
område knutet till den förändrade demografiska strukturen. Andelen 
invandrare i Sverige steg från någon enstaka procent under 1950-
talet till att i början av 2000 uppgå till ca 11 procent av befolkningen. 
Sverige är därmed det tredje landet efter Australien och Canada när 
det gäller andelen invandrare i befolkningen. I Malmö innebär det en 
andel utrikes födda på ca 26 procent. Familjeåterförening och skilda 
födelsemönster hos svenskfödda och invandrare innebär att andelen 
med annan etnisk bakgrund än enbart svensk har stigit till ca 41 
procent (invandrade personer och barn födda av dessa). Politikområdet 
innehåller dels en invandringspolitik, dels en integrationspolitik, båda 
numera starkt institutionaliserade i det svenska samhället. Några drag i 
denna är speciellt viktiga för den kommunala nivån. Den grundläggande 
omdefinieringen av invandraren från arbetskraft till flykting i början 
av 1970-talet är det första draget. Det upplöser kopplingen mellan 
invandring och arbete och leder till att invandring sker på humanitära 
grunder och inte för att det finns ett generellt arbetskraftsbehov på 
arbetsmarknaden i Sverige. På statlig nivå syns detta först genom 
införandet av s.k. reglerad invandring år 1972 och genom att krav på 
arbetskraftstillstånd före inresan till Sverige för utomnordiska arbets-
kraftsinvandrare förs in i utlänningslagen, vilket gör att flyktingstatus 
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blir det dominerande motivet för invandring till Sverige. Ansvaret för 
integration förs i denna period också från Arbetsmarknadsstyrelsen till 
Statens Invandrarverk, år 1969. Integration blir därmed efter hand en 
social fråga med humanitära förtecken, vilket påverkar inriktningen på 
integrationspolitikens konkreta tillämpning i kommunerna (Soininen 
1992). 

Det andra draget är att en efterhand ökad ström av flyktingar 
med kulmen under 1990-talet och att statens begränsade förmåga att 
kontrollera och hantera flyktingströmmen medför att man blir allt 
mer beroende av kommunernas insatser för att hantera mottagande 
och integration. Med början 1965 (då avgiftsfri undervisning i svenska 
för invandrare infördes) överförs uppgifter och medel till kommu-
nerna för att hantera det som efterhand benämns integrationspolitik. 
Under 1980-talet befästs det kommunala ansvaret för integration av 
flyktingar. Statens Invandrarverk övertar flyktingmottagandet från 
Arbetsmarknadsstyrelsen vilket medför att det administreras i första 
hand i socialtjänstlagens anda i kommunerna och att arbetsmark-
nadsperspektivet blir underordnat. Kommunplacering av flyktingarna 
genom avtal i den s.k. “Hela Sverige strategin” avlöses av den s.k. 
“Eget boendereformen” (Regeringens proposition 1993/94:94), som 
ger flyktingen rätt att bosätta sig efter eget önskemål. 

Överföringen av integrationsuppgiften till kommunal nivå med 
ökande statligt stöd fortsätter under 1990-talet och början av 
2000-talet. År 1991 kommer en förbättrad schablonersättning för 
det kommunala mottagandet av invandrare, som ska ge kommu-
nerna ersättning för alla kostnader för invandrarens integration 
under en maximal tid av tre och ett halvt år. I slutet av 1990-talet 
och början av 2000-talet predestineras medel till storstadskom-
munerna på grund av de ökade problem de har med integrationen, 
först de s.k. Blommanpengarna, sedan Nationellt exempel och sist 
Storstadssatsningen, vilka alla styr statliga och kommunala medel till 
vissa segregerade delar av storstäderna med särskilt svåra integrations-
problem. 1998 klyvs Statens Invandrarverk i Migrationsverket med 
ansvar för invandringspolitiken och Integrationsverket med ansvar 
för integrationspolitiken och fullbordar hemskillnaden mellan politik-
områdena på statlig nivå. 

Det tredje draget i integrationspolitiken med påverkan på den 
kommunala integrationsverksamheten är den parallellt med integra-
tionspolitiken pågående lagstiftningen för att motverka diskriminering 
och garantera lika rättigheter för invandrare och olika minoriteter. 
Den mångkulturella ideologin etablerades av en enig riksdag 1975 då 
man fastslår de invandringspolitiska målen jämlikhet, valfrihet och 



27

samverkan. 1976 formuleras fri- och rättigheter för invandrare som 
“etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv”. Detta ackompanjeras av 
hemspråksreformen, rösträtt vid kommunala val och stöd till etniska 
föreningar och kulturyttringar. Diskrimineringslagstiftningen utvecklas 
framförallt under 1990-talet och början av 2000-talet som kritik mot 
diskriminerande beteende i arbetslivet och samhället generellt. 

Statlig integrationspolitik och statens styrning av den kommunala 
integrationsverksamheten spelar en avgörande roll för det integra-
tionsarbete som sker i kommunerna. I stort dominerar en anpassning 
till statens synsätt och uppgiftsdelegering i det kommunala integra-
tionsarbetet. Men integration på kommunal nivå innehåller också en 
självständig utveckling som innebär en anpassning till den demogra-
fiska utvecklingen, den egna organisationen och de lokala förut-
sättningarna. Statens styrning via Statens Invandrarverk och senare 
Integrationsverket är utomordentligt svag, i själva verket finns det 
knappast några sanktionsmöjligheter mot kommunerna på det 
integrationspolitiska området. Decentraliseringen av integrationsar-
betet vilar på en målstyrning med mycket vaga mål manifesterade i 
orden “jämlikhet, valfrihet och samverkan” som antogs som grund 
för integrationsarbetet av Riksdagen 1975 och som fortfarande gäller. 
Så allmänna mål ger givetvis utföraren kommunen stor tolknings-
frihet både beträffande utförandet och förväntat resultat av den 
lokala integrationspolitiken. Staten förlitar sig på kommunernas redan 
existerande sociala service: “Det är vidare en fördel om den sociala 
service som redan finns uppbyggd i kommunerna även kan utnyttjas 
för mottagande av flyktingar och att man undviker kostnadskrävande 
särlösningar och parallella organisationer” (Regeringens proposition 
1983/84:124). Genom centrala överenskommelser mellan staten och 
kommunförbundet kompenseras kommunerna med schablonersättning 
för de kostnader de har för integrationsarbetet och därmed har staten 
avhänt sig finansiella sanktionsmöjligheter mot enskilda kommuner 
(Regeringens proposition 1990:927). 

I slutet av 1990-talet lanserades en ny integrationspolitik, vilken 
beskrivs på följande sätt av Integrationsverket:

Den gamla invandrarpolitiken och den nya integrationspolitiken skiljer sig åt 
på flera punkter. Invandrarpolitiken syftade till assimilation och såg invandrare 
som en grupp som behövde säråtgärder av olika slag. Integrationspolitiken 
utgår från hela samhället och ser samhällets etniska och kulturella mångfald 
som en positiv kraft. Insatser och åtgärder som riktar sig specifikt till 
invandrare ska begränsas till den första tiden i Sverige. Den generella politiken 
ska genomsyra alla områden av samhället och varje myndighet ska ansvara 
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för att uppmärksamma invandrares behov i de sakområden som ligger inom 
myndighetens område (Integrationsverket).

Dessa tankegångar följdes upp genom en central överenskommelse 
om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare 
mellan flera myndigheter, kommuner och landsting år 2001, som fick 
lokala motsvarigheter på olika håll i landet. I det lokala avtalet för 
Malmö anges en lång rad olika medel för introduktion i yrke, arbetsliv, 
språk m.m., som staden ska tillhandahålla. På motsvarande sätt 
förbinder sig Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Migrationsverket 
att tillhandahålla vissa särskilda medel för introduktionen och att 
samverka med kommunen i utveckling av introduktionen. 

Den nya integrationspolitiken, i vilken Integrationsverket var en 
del, presenterades av regeringen 1998 med titeln “Sverige, framtiden 
och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik” 
(Regeringens proposition 1997/98:16). Några nya statliga styrnings-
mekanismer tillkom inte utöver Integrationsverket, vars möjligheter till 
styrning i stor sett bestod i de ovan nämnda överenskommelserna om 
samverkan mellan myndigheter. I propositionen betonas befolkningens 
mångfald och en ömsesidig respekt för individen oavsett ursprung 
samt begränsningar av säråtgärder som riktar sig till invandrare som 
grupp. Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att ge 
stöd till individers egen försörjning och delaktighet i samhället, värna 
grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskri-
minering, främlingsfientlighet och rasism.

 Integrationsverkets uppgiftsbeskrivning gav inte staten några ytter-
ligare eller starkare möjligheter att styra kommunernas integrations-
arbete. Däremot kom starka centralistiska inslag i integrationspolitiken 
vid sidan av den decentraliserade politiken. Exempel på sådana inslag 
är de ovan nämnda insatserna, de s.k. Blommanpengarna, Nationellt 
exempel och Storstadssatsningen under åren 1999-2003. Genom att 
tillhandahålla medel utöver de vanliga schablonersättningarna kunde 
staten påverka framförallt storstädernas integrationspolitik på olika 
sätt. I motsats till regeringspolitiken i propositionen 1997/98:16 
bestod dessa insatser till övervägande del av säråtgärder inriktade på 
invandrartäta områden i storstäderna och olika invandrargrupper. På 
så sätt framstår den statliga politiken som motsägelsefull och förvir-
rande möjligen beroende på oron för decentraliseringens konsekvenser 
och den uppenbara bristen på statliga styrmedel. 

Samspelet mellan den statliga och kommunala nivån i integrations-
politiken är inte enkelriktat. Det är tydligt att kommunernas självstän-
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dighet i integrationsarbetet innebär att staten lyssnar på kommunernas 
önskemål och argumentering. Det finns således stor överensstämmelse 
mellan Svenska kommunförbundets krav på integrationsarbetet och 
statens lanserande av en ny politik 1997-98. Man återfinner honnörs-
orden integration och mångfald hos båda parter, liksom kravet på 
samverkan mellan myndigheter, centralt och lokalt (Regeringens propo-
sition 1997/98:16; Svenska Kommunförbundet 1999). Kommunernas 
krav tillgodoses knappast fullt ut, exempelvis beträffande finan-
siell kompensation för de kommuner som tar emot speciellt många 
invandrare. Möjligen kan man se de speciella statliga satsningarna på 
storstäderna i perioden 1999-2003 som en sådan kompensation, dock 
på av staten bestämda villkor.  

Malmö stads anpassning till statlig styrning och den demogra-
fiska utvecklingen

I september 1966 startade vi en försöksverksamhet, kallad Informationshjälp, 
på Folkuniversitetet i Malmö. Många hjälpsökande vände sig till oss för 
upplysning i skilda frågor eller för anhållan om hjälp med utskrivning av 
betyg, blanketter, ansökningar till myndigheter osv. Vi hade flera fall av 
bostadssökande och personer som vände sig till oss i försök att snabbare 
utverka arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. De sistnämnda fallen kunde 
vi tyvärr inte hjälpa. Vi hade under detta skede ingen tillgänglig expertis 
och många ärenden fick således lämnas obehandlade, sedan vi hänvisat den 
sökande till annan instans eller myndighet (Järtelius 1998:39). 

Den omtalade försöksverksamheten vid Folkuniversitetet skall enligt 
samma källa ha uppstått spontant ur den undervisning i svenska för 
utlänningar, som den då benämndes, som Kursverksamheten vid Lunds 
universitet startade 1965:

Vi undervisade i svenska för utlänningar, men på rasterna och efter lektionerna 
upptogs större delen av tiden med att ta sig an elevernas problem och så 
började det (Järtelius 1998:39).

Liksom invandringsfrågor efter andra världskriget i hög grad hante-
rades frivilligt av arbetsmarknadens parter, sker på lokal nivå i Malmö 
kommun en organisering av “invandrarhjälp” av frivilliga organisa-
tioner. Det som framför allt utlöser dessa insatser är den möjlighet 
att starta avgiftsfri undervisning i svenska för invandrare, som staten 
initierade genom att ställa medel till förfogande för detta år 1965. 
Skolöverstyrelsen fick därmed en möjlighet att i samarbete med studie-
förbunden anordna en sådan verksamhet. Detta är de första spåren av 
organisation, på frivillig väg, initierade av att staten övertar frivilliga 
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åtaganden och uppgifter från arbetsmarknadens parter beträf-
fande språkutbildning för invandrare. Något som efterhand kom att 
utvecklas till en omfattande verksamhet, Svenska för invandrare (SFI), 
på kommunal nivå. Efter några års försöksverksamhet under namnet 
“Informationstjänst för utländska medborgare” eller “Immigrant 
Service”, som en avdelning i Socialtjänsten, permanentas organi-
sationen och landar direkt under kommunstyrelsens huvudman-
naskap med namnet Invandrarbyrån 1973. Därmed blev invand-
rarfrågorna en helt kommunal verksamhet och de, som det sades, 
kontroversiella administrativa banden, man var bland annat inhyst i 
Kursverksamhetens lokaler, klipptes av. Uppgifterna definierades som:

•	 information och rådgivning
•	 kontaktförmedling
•	 kurativ hjälp
•	 tolkservice
•	 förmedling och samordning av språkundervisningen
•	 fritidsverksamhet

1973 var verksamheten vid Invandrarbyrån tämligen blygsam med 
en föreståndartjänst, två och en halv assistenttjänster och en assis-
tenttjänst på halvtid. Denna verksamhet skulle komma att öka och 
förändras kraftigt över tiden och ge upphov till nya omorganiseringar.

Till Invandrarbyrån var ett Invandrarråd knutet, med i huvudsak 
representanter från kommun, fack och arbetsgivare – att invandrare 
skulle ha egen representation var det enligt protokollet inte tal om. Senare 
gav dock frågan om representation upphov till en större diskussion 
som ledde till att två representanter för Invandrarföreningarnas samar-
betskommitté tog plats i Invandrarrådet. Invandrarrådet avlöstes av 
en formell Invandrarnämnd med tillhörande Invandrarförvaltning år 
1978 och därmed var politiseringen av integrationsverksamheten på 
kommunal nivå i Malmö fullbordad.

Som ett resultat av statens överföring av flyktingmottagandet till 
kommunerna och med Statens Invandrarverk som den nya motparten 
på statlig nivå fick Invandrarnämnden 1985 nya uppgifter och en 
speciell Flyktingbyrå inrättades, vilken 1991 inordnades under 
Invandrarförvaltningen. Det handlade om att ta ansvar för motta-
gande och introduktion av flyktingar i tillägg till att ge möjlighet 
för invandrade personer som redan bodde i Malmö, vilka vid denna 
tidpunkt utgjorde ca 16 procent av befolkningen, att få fastare 
förankring i samhället. Förändringarna 1991 initierades av ett nytt 
schablonsystem för ersättning till kommunerna för mottagandet av 
flyktingar.
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Under 1990-talet växte problemen med integrationen i Malmö och 
kommunens organisation upplevdes som allt mer otillräcklig:

Vi började få fram siffror på ett annorlunda sätt, till exempelvis mellan åren 
-90-95 så sjönk förvärvsfrekvensen i Malmö från 78 % till 60 % på kort tid, 
egentligen på 3,5-4 år. Men när vi går ut då -95, och ett par år senare, när vi 
gå ut och kollar vad som egentligen hände så upptäcker vi att den svenskfödda 
befolkningen har en förvärvsfrekvens på 70 %, det vill säga ganska nära 
riksgenomsnittet på 73 %, medan utrikes födda ligger på 34 %, och då ökar 
medvetenheten om att “vad är det som sker?”. Och vi kunde också se att 
det fanns två anledningar till detta. Det ena är att arbetskraftsinvandrares 
arbetsplatser försvinner, och det andra är att inflyttningen till Malmö som 
började 1985 börjar få ett stort demografiskt genomslag, samtidigt är 
den som allra högst under de år som vi förlorar som allra flest jobb (Kent 
Andersson, kommunalråd med ansvar för personalfrågorna sedan 1994 och 
integrationsfrågor sedan 1998).

Insikten om den besvärliga situationen i Malmö ledde till en lång 
rad åtgärder på kommunal nivå som sammanfattades bl.a. i en 
Åtgärdsplan för att främja integration i Malmö (1999). På vägen hade 
under andra halvan av 1990-talet Invandrarnämnden skrotats och 
med den Invandrarförvaltningen. Med sedvanliga politiska omformu-
leringar av problemen i staden skriver man i Åtgärdsplanen “att alla 
barn i Malmö ska få en god uppväxt och likvärdiga möjligheter till 
utbildning och ett framtida arbete”, “att alla människor, oavsett social 
och etnisk bakgrund, skall på likvärdiga villkor ha tillgång till arbets-
marknaden och beredas meningsfull sysselsättning” och att “främlings-
rädsla, diskriminering och rasistiska yttringar skall försvinna”. I 
spåren av stadsdelsreformen i mitten av 1990-talet i avsikt att få hela 
den kommunala organisationen att arbeta med integrationsperspek-
tivet fick alla förvaltningar och stadsdelar ansvar för integrationsupp-
giften – en sorts mainstreaming av integrationsuppgiften som tänks 
genomsyra respektive stadsdels- och förvaltningsarbete. Endast en 
mindre organisatorisk enhet, Etniska relationer, behålls med uppgift 
att motverka diskriminering. 

Det blir under de närmaste åren svårt att iaktta de organisatoriska 
förloppen och förändringarna av integrationspolitiken i kommunen. 
Genom inverkan av ett nytt statligt agerande i samband med de s.k. 
Blommanpengarna, Nationellt exempel och Storstadssatsningen 
kommer speciellt “invandrartäta” stadsdelar att fokuseras i statligt 
delfinansierade projekt under perioden 1999-2003 i samarbete mellan 
staden och staten. Måhända i besvikelse över, och för den delen med 
inspiration från, resultaten av Åtgärdsplanen och de statliga projekten 
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tar staden under den följande perioden nya initiativ. En faktor bakom 
de nya initiativen är att Åtgärdsplanens avsiktsformuleringar knappast 
uppnåtts under 2000-talets första år. Den demografiska strukturen i 
staden har permanentat de problem som planen och organiseringen 
av integrationsarbetet utgav sig för att lösa. Segregationen i staden 
med flera stadsdelar dominerade av integrationsproblem kvarstår, 
undersysselsättningen bland personer med utländsk bakgrund likaså 
och skolproblemen tycks snarare öka än minska i skolor i de “invand-
rartäta” stadsdelarna. Till detta kommer ökning av kriminalitet, sociala 
och ekonomiska klyftor samt ökad otrygghet bland stadens invånare 
m.m., fenomen som i regel bedöms som konsekvenser av segrega-
tionen, invandrarnas utanförskap och undersysselsättning, bristfälliga 
sociala miljöer och otillräckliga skolmiljöer. 

Det finns en rad aktiviteter i staden som motverkar integrations-
problemen, men som inte ses som direkt integrationsrelaterade. Inte 
minst infrastrukturella satsningar som högskoleutbyggnad, ökad 
nybyggnation, förbättrade kommunikationer osv. vilka leder till 
ekonomisk tillväxt och ökade möjligheter för stadens befolkning. Men 
dessa tycks inte tillräckligt motverka integrationsproblemen. Trycket 
från den demografiska strukturen upplevs som allt mera besvärande 
för staden och dess styrande politiker några år in på 2000-talet, vilket 
leder till nya integrationsaktiviteter. Ett spår i denna utveckling avser 
närmast organisationens sociala ansvar och berör huvudsakligen den 
kommunala organisationen, två andra avser det offentligas sociala 
ansvar och berör huvudsakligen verksamheten i förhållande till det 
omgivande samhället. Denna utveckling framstår som pådriven av 
staden själv för att påverka den egna organisationen och de demogra-
fiska konsekvenserna av ökad invandring, inte som enbart ett genom-
förande av statliga direktiv för integrationspolitiken.  

Organisationens sociala ansvar 
Strategin sedan nedläggningen av invandrarnämnden i slutet av 1990-
talet har varit att genomföra Åtgärdsplanen, som till övervägande 
del är inriktad på att förbättra servicen till medborgarna och att 
därigenom stödja integrationen i staden. En mindre avdelning “Etniska 
relationer” har behållits för att arbeta brett med antidiskriminering 
och bearbetning av konflikter med etnisk grund som uppstår t.ex. i 
samband med servicearbetet. Påverkan på den egna organisationen har 
skett på några olika sätt. I Åtgärdsplanen finns ett mål för represen-
tationen av utrikes födda personer, något som dels införts i stadens 
mål för den egna personalens sammansättning, dels noggrant följs upp 
årligen. I övrigt gäller en mainstreamingstrategi (och nedläggning av 
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den centrala invandrarnämnden), som innebär att organisationen ska 
fungera bättre ur integrationssynpunkt bl.a. genom en personalpolicy, 
som betonar den kulturella mångfaldens betydelse och omfattande 
utbildningsinsatser av personalen. Stödjande utbildning till alla chefer, 
under rubriken “Engagemang för Malmö”, som genomförts för första 
gången under 2002 och upprepas med ökat tryck på mångfaldsfrågan 
under 2006, markerar tydligt chefernas ansvar för integration i den 
egna organisationen och i den service man producerar.

Under perioden 2002-2005 har organisationen därtill arbetat 
med ett projekt “Mångfald som personalidé”, ett Equalprojekt3 som 
bedrivits i samarbete med IMER, Malmö högskola och olika aktörer 
inom personalvetareområdet. Sex olika områden har bearbetats, från 
behov av förnyelse av stadens mångfaldstrategi till förändringar av 
rekryteringsarbetet och ledarskapet och behov av lärande i organisa-
tionen. Malmö högskolas samtidiga forskningsinsatser har visat att 
kommunen sedan mitten av 1990-talet idémässigt och retoriskt rör sig 
nära den utvecklingsväg som Wrench beskriver mot en “mångfalds-
filosofi” för den interna organisationens utveckling (Broomé m.fl. 
2004). I implementeringen av mångfaldsidéerna stöter dock organi-
sationen på motstånd och trögheter, vilket försvagar deras kraft (jfr. 
Broomé m.fl. 2004; Broomé m.fl. 2007a och 2007b; Rönnqvist och 
Schölin i denna skrift).    

Det offentligas sociala ansvar 
Invandrarförvaltningen skrev 1992 i sitt budgetförslag:

Tanken bakom samordnat mottagande av nyinvandrade flyktingar och 
invandrare är att på ett effektivare sätt utnyttja resurserna samtidigt som de 
invandrade får en bättre introduktion i samhället och möjligheter att snabbt 
klara sig på egen hand i det nya landet. Det är också förvaltningens uppgift 
att verka för att tidigare invandrare får en fastare förankring i samhället.

Idén som uttrycks i invandrarförvaltningens budgetförslag om en snabb 
arbetsmarknadsetablering och ekonomiskt oberoende lanserades 1989 
i ett nytt flyktingprojekt “Refugen”. Projektet samordnades av invand-
rarförvaltningen tillsammans med skol- och socialförvaltningen samt 
arbetsförmedlingen. Denna kombinerade introduktions- och arbets-
linje för integrationen av invandrare på lokal nivå har sedan dess varit 
vägledande för kommunens arbete med integration. Introduktions- 
och arbetslinjen har efter nedläggningen av invandrarförvaltningen 
och efter olika experiment och projekt fått en fast organisation, en 
avdelning för “Arbete och Integration” med ett eget politiskt utskott, 
som ansvarar för introduktions- och arbetsmarknadsarbetet i Malmö.
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Under 2003, när Storstadssatsningen skulle upphöra, stod det klart 
att integrationsproblemen i staden på intet sätt var lösta. En ny lokal 
handlingsplan initierades, Välfärd för alla – det dubbla åtagandet 
(2004). Det dubbla åtagandet innebär i den ena delen “att sörja för 
att alla malmöbor har en välfärd som ger en god levnadsstandard” 
med fokus på arbete, utbildning och boende. Den andra delen 
innebär “att Malmö tillsammans med Lund måste vara tillräckligt 
starkt för att fungera som tillväxtmotor för Sydvästskåne, Skåne och 
Öresundsregionen”. Det måste tas nya krafttag där välfärdsfrågorna 
ska prioriteras och anledningen till detta är “att här finns de största 
problemen. Hotet om vidgade klassklyftor, ökat utanförskap, öppna 
motsättningar och kanske våldsamheter mellan olika grupper kan 
inte nog tas på allvar”. Att samordna alla krafter som finns för att få 
ordning på välfärden för alla i Malmö är avgörande för kommunens 
framtid enligt kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu: 

Avslutningsvis vill jag understryka att det är en ödesfråga för Malmös framtid 
att välfärdsfrågorna och förmågan att ta tillvara den etniska mångfalden 
klaras på ett framgångsrikt sätt.

Välfärd för alla har en egen budget och en organisatorisk och politisk 
överbyggnad. Personalen i programmet rekryteras i stadens organi-
sation på olika nivåer/förvaltningar som ska initiera projekt och 
åtgärder för att uppnå målen. Samverkan med andra aktörer lokalt är 
viktig, men också samverkan med regering, riksdag och EU markeras 
i handlingsplanen. Arbetsgrupper finns för fem olika områden: arbete, 
utbildning, boende, trygghet och tillväxt. Dessa grupper har sedan 2004 
initierat en lång rad projekt och samarbetsgrupper som ska vidta olika 
åtgärder som ska leda till målen i Välfärd för alla. Den kommunala 
organisationen har ansvaret för att arbetet breddas, speciellt poäng-
teras förvaltningschefernas ansvar.

Integrationspolitiken har i Malmö stad hållits instängd i ett neo-
offentligt grepp och i huvudsak baserats på särbehandlingsperspek-
tivet. De offentliga verksamheterna har agerat som den helt domine-
rande integrationsagenten. De handlingsmönster som utvecklats 
och påverkats av politiken tycks dock under början av 2000-talet i 
viss utsträckning röra sig mot mångfaldsperspektivet och en strävan 
mot en ökad neo-korporativ hållning. Låt oss titta närmare på dessa 
handlingsmönster.

Malmö stads handlingsmönster i integrationsarbetet
Malmö stads arbete med migrationen och dess konsekvenser i form 
av undersysselsättning, marginalisering, utanförskap och segregation 
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är en komplex massa av idéer, projekt och planer. Stat, kommun och 
andra aktörer är aktiva över tiden i genomförandet av dessa idéer i 
det offentliga rummet. Man kan urskilja åtminstone fem handlings-
mönster: diskrimineringsansatsen, empowermentidén, arbetslinjen, 
mångfaldslinjen och tillväxtspåret. 

Åtgärdsplanen för att främja integration i Malmö stad (1999) visar 
fram diskrimineringsansatsen, arbetslinjen och empowermentidén: 

(…) när vi började jobba med det i den här planen (Åtgärdsplanen) så lyftes 
ju blicken lite och tittade vi ut då upptäckte vi att det räcker inte alltid. 
(…) Och en av dom sakerna, som då var en ganska modern syn på en lokal 
nivå kring integrationsfrågorna, var att integrationsfrågorna är frågor som 
handlar om 260 000 invånare, inte dom och vi. Det var sällan det uttrycktes 
på det sättet och så tydligt när jag tittar runt lite på andra program i Sverige. 
Det fanns också en fokusering på problemområden så som svenska språkets 
ställning både i skolan och i arbetslivet, samt bristen på arbetskraftsinträde 
för nyanlända. Men också de det tredje kapitlet om demokrati, inflytande, att 
jobba mot diskriminering (Kent Andersson, kommunalråd).

I citatet ovan framkommer olika handlingsalternativ för att arbeta med 
migrationsfrågor i Malmö: diskrimineringansatsen (t.ex. värdegrunder 
i överensstämmelse med den framväxande lagstiftningen på området), 
arbetskraftsinträde (t.ex. skolfrågor och språkfrågor i arbetslivet) och 
empowermentidén (dvs. frågor om demokrati och inflytande).

Mottagnings- och introduktionsverksamheten är inte inklu-
derad i Åtgärdsplanen och därmed ligger större delen av integra-
tionspolitiken utanför planen. Det innebär att arbetslinjen inte är så 
tydlig i Åtgärdsplanen, även om den är dominerande i den faktiska 
integrationspolitiken.

Det första tecknet på en mångfaldslinje finns i Personalpolicy för 
Malmö stad (1998) under rubriken “Kulturell Mångfald”: 

Det mångkulturella är av stort värde för Malmös utveckling som arbetsgivare. 
Det är viktigt att våra verksamheter har kunskap om andra kulturer, förståelse 
och respekt för kulturella olikheter, språkkompetens och erfarenhet av 
andra samhällsförhållanden än våra egna. Malmö stad ska ta tillvara den 
kunskap och de erfarenheter som finns hos Malmös invandrare och andra 
människor med invandrarbakgrund. Vi vill att befolkningssammansättning i 
större utsträckning återspeglas i den kommunala organisationen. Härigenom 
främjas god service och förnyelse i verksamheten.

I Personalpolicyn kopplas mångfald till arbetsgivaransvaret, större 
kunskap om andra kulturer och värdet av invandrares kunskaper för 
verksamheten, vilket ska återspeglas i organisationen. Mångfaldslinjen 
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tränger också in i de integrationsplaner som utarbetas i kommunen 
under 1998/99. Ett tecken på detta är att Åtgärdsplanen efterhand i 
dagligt tal kom att kallas “Mångfaldsplanen”. Förskjutningen av 
begreppen från “atgärdsplan” till “mångfaldsplan” kan tänkas ha 
att göra med statens direktiv till offentliga myndigheter att arbeta 
“planmässigt” med mångfald och diskrimineringslagstiftningens 
formuleringar om arbetsgivares skyldigheter “att aktivt främja etnisk 
mångfald i arbetslivet” (Lagen om åtgärder mot etnisk diskrimi-
nering 1999:130, paragraf 4; Regeringens proposition 1997/98:177). 
Mångfaldslinjen i kommunens idéarbete påverkades också av att idéer 
om nyttan av mångfald i stadens service till medborgarna får ett stort 
utrymme i programmet, med inspiration från begreppet “diversity 
management”: 

(…) när jag då började med det här uppdraget -98 som ett mer strukturerat 
politiskt uppdrag så upptäckte jag, i den omvärldsanalys jag gjorde då, att 
det fanns en annan debatt som inte var den som hade präglat den politiska 
vardagen i Sverige, och den debatten har vi nog varit med om att föra in 
tillsammans med en massa andra. För att någonstans i mitten av 90-talet 
kommer nyttoaspekten in ganska tydligt, och vi tittar på USA men diversity-
begreppet som då är annorlunda än våra integrations- och assimilationsbegrep, 
utan det finns det andra former som att det finns en samhällsnytta och det kan 
finnas en ekonomisk nytta, det kan finnas medborgarenytta. Detta kan då 
leda till lite annorlunda resonemang (Kent Andersson, kommunalråd).

 
I visionsavsnittet av Åtgärdsplanen återfinns mångfaldsbegreppet med 
samma innebörd som i personalpolicyn, mångfald som resurs i staden. 
Det har då inte någon direkt knytning till staden som arbetsgivare, 
medan det i det inledande avsnittet om de direkta åtgärderna i planen 
betonas att personalen ska reflektera mångfalden i befolkningen och 
agera som förebild för mångfalden samt realisera värdet av mångfald 
i servicen till medborgarna. Detta följs upp med rekommendationer 
till de olika förvaltningarna och nämnderna i stadens organisation att 
med olika medel genomföra breddad rekrytering och med en rekryte-
ringsguide för detta ändamål. Större delen av planens åtgärder riktas 
dock mot förbättrad service till medborgarna, inom vård, skola och 
omsorg.

Tillväxtspåret finns inte i personalpolicyn från 1998 eller i åtgärds-
planen från 1999. Detta spår blir tydligt först i ett handlingsalternativ 
som introduceras politiskt under år 2003 i programmet Välfärd för 
alla – det dubbla åtagandet (2004) Bakgrunden till Välfärd för alla 
beskrivs av oppositionsrådet Thorbjörn Lindqvist som ett misslyckande 
i integrationspolitiken, som blir tydligt i början av 2000-talet:
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Det är väl en kombination av faktorer, så som Malmös läge, bristen på resultat, 
sekundär invandring, problem i skolorna ökad brottslighet, bostadsproblem 
och så att säga överhuvudtaget den här sociala slagsidan. Det fanns också 
en vetenskap om att storstadssatsningen skulle ta slut för det var ju staten 
väldigt tydlig med att det var 2003 som var sista året (Thorbjörn Lindqvist, 
oppositionsråd).

Många av de förslag som anges i programmet om vad som behövs 
göras för att skapa välfärd för alla är ur ett socialdemokratiskt 
perspektiv kontroversiella. Det handlar om mer resurser till polisen, 
hushållsnära tjänster, nya anställningsformer, motprestation för social-
bidraget och att påbörja ett samarbete med näringslivet, förslag som 
tidigare framförts i debatten om integration:  

Det har ju varit vissa komplikationer för min del. Samtidigt som det är 
glädjande så är det också frustrerande. Mycket av det som finns i Välfärd för 
alla, om jag då ska spetsa till det lite grann, det är sådant som vi från både 
Moderaterna och andra borgerliga partier har pratat om ett tag. Det är krav 
i skolan, det är motprestation för socialbidrag, det är hushållsnäratjänster, 
poliser lag och ordning (Thorbjörn Lindqvist, oppositionsråd).

Åtgärdsplanens mål från 1999 om lika representation av utrikes 
födda i organisationens personal har man efter hand närmat sig och 
uppnått år 2004-2005. Men den förbättrade organisatoriska service 
som avsågs i åtgärdsplanen från år 1999 ledde inte genomgående till 
önskvärda resultat, t.ex. kvarstår problemen i skolan. Problemen på 
arbetsmarknaden kvarstod också trots de genomförda satsningarna 
med statlig finansiering. I Välfärd för alla observeras detta. Därtill 
adderas kvarstående problem som åtgärdsplanen avsåg att motverka. 
Det gäller flera områden som preciseras genom målformuleringarna i 
Välfärd för alla:

Senast år 2008 ska följande mål uppnås: 
• Förvärvsfrekvensen för gruppen 20 till 64 år ska öka från 

nuvarande 64% till 75% 
• Andelen elever som är obehöriga till gymnasieskolans nationella 

program ska minska från 21% till 10%, dvs. riksgenomsnittet 
• För att förbättra situationen på bostadsmarknaden ska 5000 

nya lägenheter byggas 
• Antalet brott per tusen invånare ska minska från 61% till högst 

47%, dvs. en årlig minskning med minst 5%. 
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De problem som låg bakom Åtgärdsplanens utformning, men som inte 
formulerades direkt i planen, görs i Välfärd för alla om till mål för en 
ny satsning med uppgifter som åläggs organisationen att genomföra 
under en viss tidsperiod. Fokus ändras i integrationsarbetet, som genom 
interventionen från staten i olika samverkansprojekt med kommunen 
kommit att handla om fyra stadsdelar och separata projekt i stadsde-
larna, till att avse hela befolkningen, alla stadsdelar och alla förvalt-
ningar. Därtill pekar man i Välfärd för alla särskilt på att kommunens 
organisation inte kan åstadkomma de förändringar som ska leda till 
måluppfyllelse utan dessa mål kan endast nås genom samverkan med 
andra delar av samhället, t.ex. med polisen, näringslivet och ideella 
föreningar (en neo-korporativ hållning).

Mångfaldsperspektivet tycks få ett visst om än svagt fäste i den egna 
organisationen och lever ett osäkert liv där (Carlson 2006). Huruvida 
mångfaldsperspektivet också finns i den neo-korporativa hållningen är 
osäkert. Välfärd för alla måste rimligen bygga på frivillighet hos de 
externa aktörerna i programmet, men detta tycks inte direkt kombi-
neras med mångfaldsperpspektivets formuleringar av integration 
(t.ex. aktörernas nytta och vinster av mångfald), utan förlitar sig mer 
på målformuleringar hämtade från traditionell statlig och kommunal 
välfärdspolitik (en neo-offentlig hållning).   

Utvecklingen av bl.a. lokal arbetsmarknadspolitik och introduktion 
av invandrare som efterhand skett med egna resurser och idéer och 
med stöd av Storstadssatsningen institutionaliseras i en ny förvaltning, 
“Arbete och Integration”, vilket stärker arbetslinjen i integrations-
politiken. Men de empowermentprojekt (demokrati och inflytande) 
som också ingick i Storstadssatsningen tycks inte ha lett till motsva-
rande institutionalisering i organisationen eller förstärkande effekter i 
samhället (Bevelander m.fl. 2003).

Några drag i stadens ledarskap
De olika handlingsmönstren avser huvudsakligen förändring i organi-
sationen eller förhållanden i befolkningen. Diskrimineringsansatsen 
och mångfaldslinjen riktas inåt medan empowermentidén, arbetslinjen 
och tillväxtspåret riktas utåt. Stödet för dem varierar med avseende på 
både organisatorisk positionering och finansiering. De externa strate-
gierna har en tydligare organisatorisk position, finansieras relativt 
stabilt över tiden, och får stor uppmärksamhet i och utanför organi-
sationen; undantaget från detta är empowermentansatsen. De interna 
strategierna har en mycket svagare organisatorisk position och finan-
siering och får begränsad uppmärksamhet. Stöd för och störningar av 
strategierna kommer från olika håll. Inifrån organisationen kommer 
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stöd i form av eldsjälar och spontan förändring och störningar i form 
av ifrågasättande av strategin och passivitet. Utifrån kommer stöd och 
störningar från staten, men också från andra städers/organisationers 
integrationsidéer och den vetenskapliga och allmänna diskussionen. 
Den nationella och lokala kontexten liksom organisationens speciella 
karaktär, det speciella kravet på “offentligt socialt ansvar” har betydelse 
för det integrationspolitiska resultatet. Jag ska här peka på några drag 
i den särskilda blandning av integrationssträvanden som Malmö stads 
integrationspolitik ger uttryck för och som inte så ofta lyfts fram. Det 
första draget avser organisationens ambivalens mellan idéstyrning och 
problemstyrning. Det andra draget handlar om konsekvenserna av 
ambivalensen för ledningen av organisationen. Det tredje draget avser 
det som inte tycks hända, nämligen empowerment. Avslutningsvis 
ska jag diskutera vad svenska attityder kan betyda för Malmö stads 
styrning mot stadens credo “mångfald, möten, möjligheter”.

Den fysiska planeringen av staden präglas av framtidstro och 
visioner. Konkreta exempel på detta är Öresundsbron, Malmö 
högskola, Västra hamnen och Citytunneln. I denna planering framgår 
det inte riktigt hur visionerna inlemmar mångfaldsbegreppet. Ett 
ökat fokus på mångfald hade möjligen inneburit mer utrymme för att 
motverka segregationens effekter på staden. När det gäller välfärds-
systemen i staden som ska ge trygghet, arbete, välfärd och motverka 
sociala klyftor och utanförskap, fördunklas visionerna om mångfald, 
möten och möjligheter. Visionerna förbyts i problembeskrivningar och 
olika förklaringar till problemen. En vanligt förekommande förklaring 
är att invandringen är för stor för stadens kapacitet att skapa jobb och 
utveckling, en annan att kommunen är ineffektiv i sina åtgärder. Om 
man studerar den kommunala organisationens “realpolitik” kan man 
finna andra förklaringar som beror av att kommunens tillgängliga 
instrument för integration är begränsade framförallt av den på 
nationell nivå valda mångkulturella politiken och beroendet av statens 
finansiering.  

Förklaringar till problemfokuseringen går också att finna i den 
lokala politiken. En sådan förklaring finner man på den politiska nivån. 
På grund av rädslan för eller oviljan att låta invandrarfientliga politiska 
grupperingar få ökat utrymme i stadens politiska liv sker överenskom-
melser om integrationspolitiken över blockgränserna mellan de stora 
partierna. Det innebär att kritiken av politiken begränsas, att formule-
ringarna av politiken urvattnas och att implementeringen av politikens 
olika strategier i organisationen därigenom försvagas. Det verkar som 
om staden hamnar i ett reaktivt läge där man önskar förebygga en 
fortsatt dålig utveckling och försöker isolera och bearbeta problem 
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med olika riktade åtgärder. En annan förklaring till problemfokuse-
ringen är att man är beroende av statens syn på problemformuleringar, 
integreringsinstrument och -villkor, för finansieringen av integrerings-
arbetet. Så finns det i Storstadssatsningen exempelvis dels tydliga 
beskrivningar av problemen i Malmö, dels tydliga krav på åtgärderna 
och deras genomförande, som isolerar integrationsarbetet till vissa 
stadsdelar och till vissa problem i dessa stadsdelar. 

Folket tycks lita på staten/kommunen men staten/kommunen 
litar inte på folket
En mer djupgående förklaring till problemfokuseringen är att den följer 
en lång tradition av offentlig social ingenjörskonst (jfr. Rönnqvist i 
denna skrift). Mångfaldsansatsen i meningen olikhet mellan människor 
och en blandning av sådana olikheter i befolkningen implicerar en hög 
grad av utrymme för olikheter i samhället, något som i svensk offentlig 
vokabulär, t.ex. i Storstadssatsningen, benämns underifrånperspektivet. 
Den sociala ingenjörskonsten tycks dock i svensk politik få en slagsida 
mot enhetliga lösningar för offentliga åtgärder, som ger svagt utrymme 
för underifrånperspektivet. Ett exempel från Storstadssatsningen är att 
regeringen införde ett nytt kriterium för insatserna, tillväxt, halvvägs 
i satsningen, vilket fick konsekvenser för Storstadssatsningens projekt 
i Malmö:

Stadsdelarna hade tidigare fått mandat att identifiera och ta hänsyn till 
invånarnas behov och önskemål och hade utarbetat åtgärder i dialog med 
dem. Men underifrånperspektivet blev nu ett uppdrag med sviktande 
mandat, övertrumfat av tillväxtmålets kraftiga framtoning. Vissa långsiktiga 
verksamheter kom i uppenbar fara och en del projekt, bl.a. insatser för 
lågutbildade kvinnor, lades ner (Andersson m. fl. 2003: 8). 

Ett annat sådant exempel är att man i hög grad utgått från tjänste-
männens idéer och förslag till projekt och åtgärder i Storstadssatsningen, 
vilket i många fall inneburit en förlängning av idéer som man redan 
arbetar med i de kommunala förvaltningarna. Underifrånperspektiv 
i meningen att de för åtgärderna aktuella medborgarna skulle ge 
förslag eller hantera de medel som staten tillsköt genom någon sorts 
egen organisering har nog aldrig föresvävat den kommunala organisa-
tionen. Det som präglar mycket av sådan här verksamhet är snarare ett 
ovanifrånperspektiv, som troligen upplevs som omyndiggörande och 
dekvalificerande av medborgarna.

Den sociala ingenjörskonsten hade en positiv klang när den intro-
ducerades på 1930-talet, men har sedan dess utsatts för en hel del 
kritik (Hirdman 1989; Uddhammar 1993). Man menar exempelvis att 
svensk social ingenjörskonst vilar på premisser som är orealistiska:
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Den centrala betydelsen av metaforen ‘socialingenjör’ … är en 
kunskapssociologisk tes som kan uppdelas i tre led: 1. Möjligheten att på 
central nivå kunna insamla och hysa relevant kunskap om vad som bestämmer 
enskilda människors levnadsvillkor. 2. Att det är möjligt att från central 
nivå rationellt och med framgång omvandla denna kunskap till praktisk 
förändring samt 3. Att det är möjligt att känna till de enskildas preferenser, 
bl.a. vilka behov som är människornas egentliga eller mest grundläggande  
(Uddhammar 1993: 132).

Trots kritiken firar den sociala ingenjörskonsten triumfer i integra-
tionspolitiken. Den syn på invandrare och flyktingar, som blev helt 
dominerande från mitten av 1970-talet, har gjort invandraren till 
offer och åtgärderna för att hantera offren har gjort alltför många 
starka människor svaga och alltför många svaga människor svagare 
(Gür 1995). Den kommunala integrationspolitiken och dess praktiska 
genomförande speglar denna ingenjörskonst. Detta kvardröjande vid 
metoder och synsätt, trots kritik, pekar på en långvarig tradition i den 
offentliga politiken och administrationen, ett s.k. stigberoende – den 
väg man slagit in på bestämmer hur man fortsätter. 

Organisatoriska drag i integrationsarbetet
Det går att urskilja flera avgörande organisatoriska drag i utvecklingen 
av integrationen i Sverige, som påverkar ledarskapet på den kommunala 
nivån. Viktiga drag är kodifieringen av invandraren som flykting, 
skapandet av ett organisatoriskt “flyktingfält” i stat och kommun och 
social ingenjörskonst som princip för integrationsarbetet.

Kodifieringen av flyktingen

Sverige ratificerade FN:s flyktingkonvention 1951 och införde reglerad 
invandring 1967. Huvudsaklig grund för invandring till Sverige blev 
efterhand flyktingstatus och familjeåterföreningsmotiv. Kodifieringen 
av invandraren som flykting har därefter styrt tänkandet och agerandet 
i såväl invandrings- som integrationspolitiken. Framför allt har detta 
haft betydelse för utvecklingen av ett introduktions- och mottagnings-
system baserat på en paradox. Flyktingen ska introduceras till ett liv i 
Sverige som ger rätt till uppehåll och en rad rättigheter i landet, men 
inte introduceras till ett liv i arbete (Soininen 1992). Så småningom 
och speciellt under 1990-talet, när undersysselsättningen bland 
invandrare/flyktingar blev besvärande i Malmö, tvingades man på den 
kommunala nivån att agera på den lokala arbetsmarknaden för att 
motverka undersysselsättningen bland invandrare. Mottagnings- och 
introduktionssystem utvecklades för att knyta mottagning och intro-
duktion till arbetsmarknaden (Bevelander m.fl. 2003).  
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Skapandet av ett “flyktingfält” i stat och kommun 

Genom lagstiftning och institutionell utveckling skapade stat och 
kommun från 1970-talet och framöver ett byråkratiskt system för 
integration. Staten har behållit ansvaret för invandringspolitiken 
genom Migrationsverket, men decentraliserat integrationsarbetet 
till kommunerna. Kommunen kan efter “Eget-boende-reformen” år 
1994, som tillåter fri bosättning för invandrare/flyktingar, inte själv 
reglera strömmen av invandrare till kommunen. I Malmö innebär 
det att kommunen tar emot mångdubbelt fler invandrare per år än 
vad som kontrakteras med Integrationsverket, vilket skapar påfrest-
ningar på introduktionssystem, skolsystem, socialbidragssystem m.m. 
och förmåga att få den lokala arbetsmarknaden att tillgodogöra sig 
arbetskraftstillskottet. Kommunen utvecklar olika strategier för att 
hantera det ansvar som staten ålägger den beträffande integrationen. 
Tyngdpunkten i strategierna för integration växlar mellan kommu-
nerna beroende på lokala omständigheter, men statens kodifiering och 
regleringar gör att integrationspolitiken “behålls” som ett samman-
hängande byråkratiskt system i kommunen (Broomé 2005). De 
frivilliga och många gånger lokalt uppkomna mellanorganisatoriska 
samarbetena i “flyktingfältet” mellan exempelvis arbetsförmedlingar, 
svenska för invandrare och socialtjänsten har efterhand förstärkts 
i både lokal och central samverkan. År 2001 formaliserades denna 
samverkan i Överenskommelse om “en plattform för ett samordnat 
förändringsarbete som syftar till att stärka samarbetet mellan berörda 
myndigheter”. De berörda myndigheterna är Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Integrationsverket, Migrationsverket, Svenska Kommunförbundet, 
Statens skolverk.4 Målsättningen med överenskommelsen är ökad 
effektivitet så att nyanlända personer på ett bättre sätt “ska kunna 
tillvarata och utveckla sina resurser” samtidigt som myndigheterna 
genom ett samordnat arbete blir effektivare. Därmed kan man säga att 
organisationsfältet kring “mottagning och introduktion av flyktingar 
och andra invandrare” är explicit formaliserat på alla nivåer i samhället 
med ett sammanhängande system av kontrollmekanismer i form av 
lagar och ingångna avtal mellan myndigheterna centralt och lokalt. 
Organisationsfältets stabilitet och förmåga kan ifrågasättas, inte minst 
därför att det präglas av spänningar mellan parternas skilda logiker, 
t.ex. mellan statliga och kommunala aktörer, mellan offentliga och 
privata aktörer, som också agerar inom fältets område, samt mellan 
ideella och vinstdrivna organisationer (Appelqvist 2006).

Integration som social ingenjörskonst

Social ingenjörskonst – “att lägga livet till rätta för flyktingen” – 
dominerar som tankemönster i det integrationspolitiska organisations-
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fältet från mitten av 1970-talet och framåt. Utvecklingen av det nya 
fältet integration inbar att offentliga byråkratier som socialtjänsten 
och svenska för invandrare tog över ansvaret för integrationen från 
arbetsmarknadens parter och andra fria aktörer. I dessa byråkratier 
är traditionen stark och med en ny klientskara utvecklades efter 
hand en specialitet att ta emot och introducera invandrare i Sverige. 
De professionella inom fältet får efter hand allt större betydelse för 
utvecklingen och de professionella värderingarna inom kommunal 
service får avgörande betydelse för utformning av mottagnings- och 
introduktionssystem (Soininen & Bäck 1998). Bristerna i introduk-
tionssystemen, exempelvis att många invandrare upplever svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden, att segregation och skolproblemen 
i segregerade områden växer, försöker kommunen motverka genom 
samverkan mellan offentliga aktörer som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Detta ger upphov inte bara till effektiviserande av 
introduktionen utan också till kamp mellan organisationer och profes-
sioner om de rätta metoderna och “klienterna” (Bevelander m.fl. 
2003).        

Tre faser i ledarskapet
Politiskt ledarskap har betydelse för hur integrationspolitiken utformas. 
Betydelsen skyms till en del av att integrationspolitiken oftast utformas 
som kompromisser och i konsensus mellan de politiska partierna. Men 
det innebär inte att det inte går att se, om än i mera kollektiv form, 
vilken inriktning och vilka åtgärder ledarskapet resulterar i, samt vilka 
idémässiga och empiriska grunder dessa bygger på. Det går att urskilja 
tre faser i ledarskapet, som markerar en stigande uppmärksamhet på 
integrationens inverkan på lokalsamhället och på integrationspoli-
tikens betydelse för den kommunala organisationen i Malmö.    

Fas 1 – Förvirring

Den symboliska kodifieringen av invandraren som flykting är den 
avgörande faktor som tillsammans med statliga åtgärder skapar ett 
speciellt organisatoriskt fält, en struktur av offentliga verksamheter 
på integrationsområdet. Men decentraliseringen till kommunerna av 
integrationens konkreta iscensättande har inneburit en viss frihet att 
utforma organisation och insatser på den lokala arenan. Som nämnts 
innebär det att delvis olika organisatoriska strukturer i kommunerna 
och varierande åtgärdsfokus beroende på lokala problemanalyser 
uppstår. I Malmö är under 1990-talet den organisatoriska strukturen 
för integrationsverksamheten en Invandrarnämnd, med från staten 
decentraliserat ansvar, kombinerad med vissa centrala funktioner för 
antidiskrimineringsarbetet och mottagnings- och introduktionsverk-
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samheten. Det finns också tendenser till mera inbördes lika organisato-
riska strukturer i kommunerna. Det handlar dels om att kommunerna 
kommer fram till likartade lösningar på organisationsfrågor, dels på 
att kommuner härmar varandras lösningar. Det gäller inte bara organi-
sationslösningar utan även fokus för och utformning av integrationsåt-
gärderna (Broomé 2005). 

Kategoriseringar, distinktioner och definitioner hos de institu-
tioner som arbetar med integration är ett virrvarr. Själva subjektet 
kan benämnas på många sätt: invandrare, flykting, deltagare, elev, 
kund, klient, arbetssökande, asylsökande, språksvag, utrikes född, 
sjukskriven, anställningsbar – icke anställningsbar, högutbildad – 
lågutbildad osv. Kategoriseringar och distinktioner är uttryck för insti-
tutionella regler och ger organisationen riktlinjer för arbetet baserade 
på organisationens struktur. I samverkan mellan t.ex. arbetsförmed-
lingen, socialtjänsten och försäkringskassan uppstår svårigheter med 
de kategoriseringar och regler som följer respektive organisations insti-
tutionalisering av respektive regelverk. Det som i respektive organi-
sation upplevs som självklara kategoriseringar och distinktioner, som 
avspeglar de normer och värderingar med vilka man fördelar arbete 
och resurser och förhåller sig till omvärlden, leder i samarbetet till 
att “subjektet” upplever organisationernas röster som en kakofoni 
(och vägen till integration som en labyrint) och för de samarbetande 
parterna till komplicerade översättnings- och åtgärdssammanjämk-
ningar. Integrationsfältet lider av brist på gemensam kunskapsbildning 
och begreppsbildning.    

De professionella är ofta mest intresserade av metodfrågor och 
tvingas till en procedurkonformitet av professionella institutioner och 
nätverk. Inom det nya området integration var kunskapen svag eller 
obefintlig på 1970-talet. Det innebar att “flyktingfältet” inte hade 
egna professionella metoder att tillgå i begynnelsen, utan “lånade” 
sådana från olika håll, framför allt från socialtjänsten. Därför har fältet 
karaktäriserats av kontinuerlig utveckling och en kamp om metoderna 
för integration, som fortfarande kan sägas prägla dess verksamhet. 
En anledning till detta är att metoderna inte tycks leda till förväntade 
resultat och utsätts för ifrågasättande. Kritiken och den mediala bevak-
ningen av området ger utrymme för nya statliga lagar och direktiv 
och direkta insatser i integrationsfältet. Den kritiska forskningen spär 
snarast på insikten om kunskapsbristerna och tycks ge fler frågor om 
än svar på integrationsproblematiken.

Det finns ingen utbildning för integrationsarbetet, ingen examen 
som ger behörighet på integrationsområdet. Efterhand har det 
utvecklats påbyggnadskurser för lärare i “svenska för invandrare” 
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och sådana påbyggnader finns att tillgå också för andra områden 
inom integrationsfältet. De flesta som jobbar med integration är själv-
lärda inom integrationsområdet, det är lärare, socionomer, arbetsför-
medlare, försäkringskassetjänstemän, personalvetare, psykologer m.fl. 
Någon enhetlighet beträffande utbildning eller kompetens i integra-
tionskunskap finns inte för medarbetare som arbetar inom integra-
tionsfältet. Det går att se detta på två sätt, sådan kunskap finns inte att 
tillgå eller sådan kunskap betraktas inte som en tillgång för organisa-
tionen. Det första synsättet var relevant för 10-20 år sedan. Det andra 
synsättet pekar på att man inte ställer några speciella krav på “integra-
tionskunskap” hos medarbetarna i kommunen, på arbetsförmedlingen 
osv. En förklaring till detta kan vara att kunderna/invandrarna har en 
svag ställning, det finns i princip bara en leverantör av integration. 
En andra förklaring kan härledas till att integration utgår från assimi-
lering till svenska förhållanden, vilket endast kräver att tjänstemännen 
har kunskap om svenska förhållanden. En tredje förklaring kan ha att 
göra med den motvilja mot säråtgärder som efter hand kommer till 
uttryck framför allt i 1990-talets integrationsideologi. Om alla ska 
behandlas lika krävs ingen speciell integrationskunskap. En fjärde 
förklaring är att man av effektivitetsskäl uttryckligen vill utnyttja de 
resurser som kommunen och andra myndigheter redan besitter.

Kommunal ledning av integrationen i Malmö under perioden 1985 
till slutet av 1990-talet bestod i hög grad av att effektuera statens 
uppdrag för flyktingmottagande. Samordning av resurser i kommunen 
som fanns på olika håll, i socialtjänsten, SFI:n och invandrarförvalt-
ningen, för ett effektivare flyktingmottagande, var det som präglade 
ledningsarbetet på politisk och organisatorisk nivå. I början av 1990-
talet rådde en viss förvirring om hur uppdraget skulle lösas:

Då var samordningen som så att den sociala delen låg på socialförvaltningen 
och SFI hos någon annan och sen fanns invandrarförvaltningen och man var 
överens om att det här var en dålig samordning, och man hade ingen policy 
kring introduktion, SFI eller hur mottagningen skulle se ut överhuvudtaget 
(Ronny Nilsson, Chef Invandrarförvaltningen).

Samordningen ledde, efter några tjänstemannautredningar och 
politiska diskussioner, till att Invandrarförvaltningen tog över “hela 
rasket, pengar och allt” (Ronny Nilsson) och med starkt politiskt stöd 
för detta. Behovet av en effektivare flyktingintroduktion var troligen 
motivet för samordningen och med detta menades att alla nyanlända 
till Malmö skulle delta i introduktionsprogrammet:



46

Det var ett ställningstagande … att alla skulle snabbt in i introduktionen. 
Men det fanns ett sektoriserat tänkande där många menade att först ska 
man bo bra, sen ska man må bra, sen därefter ska man läsa svenska och sen 
därefter är det arbete. Jag menar att, okej, dom har tagit sig hit vilket visar att 
dom är rätt så starka, okej, dom har en massa problem med sig – men dom 
problemen, hur sorterar vi dom? Det viktigaste är ändå att så snabbt som 
möjligt få en introduktion med svenska och relaterad till sin bakgrund. Det 
viktiga var att om det inte fungerade då skulle det sociala stödet komma in, 
men dom skulle själva få lov att visa, med respekt alltså, dom skulle få visa 
att dom klarar det, eller dom inte klarar det på grund av sociala problem eller 
upplevelser (Ronny Nilsson, Chef Invandrarförvaltningen).

Men det tog tid med alla samordning:

Sen var det först egentligen -94 som det började skissas på programmet (för 
samordnad introduktion) på grund av att det egentligen var fem kulturer 
som skulle fungera ihop. Det var gamla invandrarförvaltningen som var en 
väldigt speciell grupp i allra högsta grad och det var flyktingbyrån och sen 
kom det över folk från ett antal socialförvaltningar också och sedan var det 
från arbetsmarknadsverket, plus att det blev en hel del nyrekryteringar också. 
Så det var minst fem kulturer och sedan skulle vi samarbeta med sfi: n som 
inte var det lättaste (Ronny Nilsson, Chef Invandrarförvaltningen).

I mitten av 1990-talet är den samordnade introduktionen inriktad på 
att alla invandrare ska delta i introduktionsprogram och med fokus 
på att så snabbt som möjligt klara sig själv – genom arbete eller 
utbildning. Invandrarförvaltningen har fått ett centralt ansvar för 
integrationen i Malmö och vuxit kraftigt i bemanning. Men på samma 
gång växer integrationsproblemen i Malmö. I samband med diskus-
sionen om Bosnienflyktingarnas mottagning 1993 och beslutet att ge 
dem permanent uppehållstillstånd pekar Malmö kommun i ett brev till 
regeringen på riskerna med ökad invandring för integrationsarbetet: 

Genom beslutet får de (bosnienflyktingarna) fullt stöd enligt socialtjänstlagen 
eftersom de allra flesta sannolikt inte kan försörja sig på annat sätt. I klartext, 
risken är mycket stor att de “kommer in i socialbidragssvängen”, vilket gör 
att motiveringen att återvända hem efter kriget minskar, ja kanske rent av 
försvinner helt. (…) Vi genererar socialbidragstagare och samtidigt försvårar 
och försenar vi de krigshärjade områdenas återuppbyggnad. (…) regeringen 
får ta sitt fulla ansvar för beslutet och inte pådyvla oss i Malmö ytterligare 
utgifter, över vilka vi inte råder (Appelqvist m.fl. 1998: 89).

Och tillströmningen av invandrare i Malmö fick också konsekvenser. 
Invandrarförvaltningens chef Ronny Nilsson beskriver Malmös 
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flyktingmottagande i ett brev till Invandrarminister Birgit Friggebo 
och Socialminister Bengt Westerberg år 1994 som att “Malmös motta-
gande av flyktingar och deras introduktion i samhället är f.n. kaotiskt”, 
och att “detta beror på att inflyttningen av flyktingar från era förlägg-
ningar vida överstiger det antal som överenskommits med er”.

Fas 2 – Analys och handlingar

Larmrapporterna i mitten av 1990-talet utlöste olika aktiviteter i 
kommunen. Ledningen tog en rad initiativ som avsåg att påverka den 
kommunala organisationen. Integrationsfrågorna sågs som en av de 
viktigaste frågorna för kommunens organisation. Det första tecknet på 
detta finns i personalpolicyn som tar in ett avsnitt om ett mångkul-
turellt förhållningssätt. Personalpolicyn följs upp med utbildning för 
alla i organisationen, bland annat när det gäller diskriminering. 1999 
kommer en åtgärdsplan efter en omfattande diskussion och utred-
ningsarbete. I Åtgärdsplanen (1999) fastslås för det första värde-
grunder beträffande mångkulturella frågor, det vill säga hur man ska 
förhålla sig till kulturell olikhet, för det andra att man i personalen ska 
avspegla befolkningens sammansättning i staden, det vill säga ha en 
viss representation av olika befolkningsgrupper. För det tredje trycker 
man i Åtgärdsplanen på att den service som organisationen producerar, 
det vill säga det man gör, ska underlätta integration.  

Komplexiteten i åtgärdsplanens krav förminskades inte av att 
invandrarförvaltningen avvecklades och genomförandet av planen 
decentraliserades till hela organisationen. Åtgärdsplanen poängterar 
därför förvaltningars och stadsdelars ansvar för integrationsfrågorna, 
vilket följdes upp som en del av en efterföljande utbildning för alla 
chefer med rubriken “Engagemang för Malmö” under 2002. 

Effekterna av omorganiseringarna och det ökade trycket på organi-
sationen i integrationsfrågan kompliceras emellertid av statens ingri-
pande. Från och med 1999 och fram till och med 2003 engagerar sig 
staten direkt i den kommunala integrationsproblematiken i Malmö 
genom tre på varandra följande program, de s.k. Blommanpengarna, 
Nationellt exempel och Storstadssatsningen. Staten tillför medel för 
integrationsåtgärder med krav på medfinansiering från staden. Statens 
krav på fokusering leder dels till att åtgärderna riktar sig mot fyra 
stadsdelar, som betraktas som “invandrartäta” och “utsatta”, dels 
till en projektverksamhet, som till sin karaktär blir temporär och löst 
anknuten till den ordinarie organisationen. Effekterna blir därför inte 
genomgripande för organisationen. För det första innebär projektverk-
samheten i ett mindre antal stadsdelar att dessa stadsdelar blir den 
nya “koden” för integrationsarbete, en ny organisatorisk buffert mot 
Åtgärdsplanens helhetstänkande som kompletterar “flyktingkoden”. 
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För det andra, och eftersom inte hela organisationen känner delaktighet 
i integrationsarbetet, kan chefer på olika nivåer förhålla sig passiva 
och avstå från operativ påverkan på organisationen (se Rönnqvist och 
Schölin i denna skrift). För det tredje innebär det att den kompetens 
och den förnyelse i integrationsarbetet som uppstår i projektverksam-
heten har svårt att spridas i organisationen och permanentas. Det mest 
tydliga exemplet på bestående verksamhet från projektverksamheten 
är de s.k. Arbets- och utvecklingscentra (AUC) i de fyra stadsdelarna, 
som får en permanentning av samverkan mellan kommunen, arbets-
förmedlingen och försäkringskassan genom en centralt placerad enhet. 
På så sätt kan kommunen fortsätta att agera på den lokala arbetsmark-
naden, medan övriga projektverksamheter tycks få mindre tydliga 
effekter i organisationen.

Ledning av integration i den andra fasen innebär inte längre att 
endast effektuera decentraliseringen av den statliga integrationspo-
litiken genom en invandrarnämnd som bedriver flyktingmottagning. 
Ledningen tar egna initiativ som avser att vara mer genomgripande för 
organisationen:
 
•	 En personalpolicy som markerar den mångkulturella organisa-

tionen (och åtgärder för att implementera den)
•	 En mångkulturell värdegrund och åtgärdsplan för organisationen 

som baseras på diskriminerings- och mångfaldsperspektivet (och 
som innefattar åtgärder för implementering)

•	 En egen modell för integration på den lokala arbetsmarknaden 
institutionaliseras i fyra invandrartäta stadsdelar i samverkan med 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan

Fas 3 – Misslyckanden och omvärderingar

Resultatet av politiken under fas 2, med inriktning på att förändra 
organisationen och satsning på projektverksamhet i de fyra stads-
delarna, kan uppfattas som misslyckat eller i varje fall otillräckligt. 
Samma alarmistiska hållning som utlöser fas 1 och fas 2 uppträder åter 
igen under 2003 i fas 3. Denna fas innebär också ett ifrågasättande 
av det integrationsorganisatoriska fältets förmåga att hantera integra-
tionen och lösa integrationsproblemen. De tidigare experimenten i 
t.ex. Storstadssatsningen ifrågasätts i flera avseenden och fokuse-
ringen på stadsdelar försvagas. Back to basics – välfärd och tillväxt 
– nya ledningsansträngningar växer fram för att få organisationen att 
bättre förstå omvärlden och agera på ett nytt sätt, som motor i stadens 
utveckling med integrationen som en kärnpunkt och med hjälp av 
aktörer i och utanför staden. Det nya integrationspolitiska programmet 
Välfärd för alla – det dubbla åtagandet (2004) lägger ansvaret för 
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integration centralt på kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och 
varje nämnd ska utforma en egen handlingsplan. Förvaltningscheferna 
får en tydlig uppgift att identifiera lämpliga åtgärder och leda arbetet. 
“Välfärd för alla” benämns program, men kan i och för sig ses som 
en målstyrd process med en egen budget och en speciell arbetsorgani-
sation, som syftar till samordning av hela den ordinarie linjeorganisa-
tionen och samverkan med externa aktörer.

Syftet med integrationsarbetet i Välfärd för alla uttrycks i generella 
termer: “Att lösa problemen med fattigdom, utanförskap, segre-
gation och brottslighet samt värna om en fortsatt ekonomisk tillväxt”. 
De tidigare kodifieringarna i fas 1 som “flykting/invandrare” och 
i fas 2 som “fyra utsatta stadsdelar” förändras i programmet till 
generella välfärdsproblem som präglar staden och som ska lösas. Det 
framstår som ett annat sätt att se på integration i staden. Det är nu 
inte flyktingen eller vissa stadsdelar som är problemen utan allmänna 
fenomen i staden. Det är sociala och ekonomiska skillnader som är 
stora – alltför stora – i staden. Den ekonomiska tillväxten är för svag 
för att ge jobb åt alla. De arbetslösa får gå för länge utan jobb och 
långtidsarbetslösheten stiger. Trångboddheten är ett stort problem 
för många. Alltför många skolbarn får ingen godkänd examen och 
många skolor har för dåliga resultat. Ungdomsgängen och krimina-
liteten breder ut sig. Otryggheten för medborgarna på gator och torg 
ökar. Koden är nu de “sociala och ekonomiska klyftor” som skapar 
problem för medborgarna i staden. Dessa klyftor måste överbryggas. 
Organisationen försöker undvika kategoriseringar riktade mot enbart 
vissa etniskt präglade grupper eller organisatoriska buffertar i form 
av vissa stadsdelar. I stället ska problemen analyseras bredare och 
lösningar bygga på intern samordning och samverkan med andra 
aktörer. Uppgiften är att skapa jobbåt fler, bättre skolor, mer bostäder, 
bättre mötesplatser för ungdomar, bättre insatser mot kriminaliteten 
och ökad trygghet i staden.

I rapporten 2/2006 om Välfärd för alla redovisas resultaten även 
om man betonar att det handlar om ett långsiktigt arbete (www.
malmo.se/valfardforalla). Målet för bostadsbyggandet anser man sig 
klara medan utvecklingen när det gäller arbete, ungdomars behörighet 
till gymnasiestudier, och brottsutvecklingen är negativ. Man pekar 
i rapporten på några intressanta drag i Välfärd för alla. Samverkan 
med vissa statliga myndigheter som polisen anses gott eller något 
mindre gott med arbetsförmedlingen medan samverkan med frivillig-
organisationer anses behöva stärkas och näringslivet nämns inte alls. 
Kontakterna med medborgarna behöver breddas, engagemanget och 
medverkan från medborgarna behöver stärkas. Den sociala ingenjörs-
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konstens uttryck, i vilken man kan inrangera också Välfärd för alla, 
klarar rätt så bra av att bygga bostäder och engagera andra berörda 
myndigheter, men har svårare att samverka med medborgare, frivillig-
organisationer och näringsliv.

Ledningen betonar medborgarperspektivet i Välfärd för alla: det är 
vi i Malmö som ska lösa problemen, det handlar om alla i staden. Det 
är klyftorna mellan medborgarna som skapar problem och hotfulla 
spänningar. Det ställs krav på att hela den kommunala organisationen 
ska arbeta med att överbrygga klyftorna genom att förbättra skolorna, 
minska brottsligheten, öka möjligheterna att mötas, bidra till ökad 
sysselsättning m.m. Krafttagen som utlovas i programmet organi-
seras centralt med egen budget och krav ställs på nämnder att utlösa 
handling och arbetsgrupper att prestera resultat. Samverkan anges 
som en för framgång avgörande arbetsform, ingen enskild förvaltning 
och inte heller hela kommunen kan förändra situationen, man måste 
ha hjälp från andra aktörer och det organisatoriska integrationsfältet 
måste vidgas. Koden “sociala och ekonomiska klyftor” ter sig neutral 
men skymmer mångfalden i befolkningen etniskt och kulturellt och 
engagemanget från medborgare, frivilligorganisationer och näringsliv 
i mångfaldsfrågan riskeras. Kommunens samverkan blir främst med 
andra offentliga aktörer, välbevandrade i den sociala ingenjörskonstens 
praktik, mindre med medborgare, frivilligorganisationer och näringsliv. 
Den sociala ingenjörskonsten tycks därmed dominera genomförandet 
av åtgärderna i Välfärd för alla och om inte organisationen kan “lyfta 
sig själv i håret” torde nästa fas i utvecklingen leda till ett ifrågasät-
tande av programmet (Czarniawska 2005).

De beskrivna faserna avspeglar avgränsbara skeenden och drag i 
det lokala ledarskapet av integrationspolitiken, de organisatoriska 
valen och handlingarna. Vissa drag ter sig mindre föränderliga, de 
präglas av spårbundenhet, andra mera föränderliga. Utvecklingen 
av det integrationsorganisatoriska fältet präglat av social ingenjörs-
konst förändras således föga över tiden. Kodifieringen av invandraren 
förändras däremot successivt över tiden och påverkar kommunens 
integrationshandlingar i riktning mot ett kraftfullare betonande av 
arbetets betydelse för introduktion och hela samhällets betydelse för 
integration. 

Mångfaldsbegreppet och med det de nya mångfaldsledningsidéerna 
introduceras för att förändra och påverka den kommunala organi-
sationen och dess service. Skillnaderna mellan särbehandlings- och 
mångfaldsperspektiven komplicerar de integrationspolitiska vägvalen 
och för in ny dynamik i integrationspolitiken. Organisationen kämpar 
med de olika perspektiven internt och i den decentraliserade organi-
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sationen leder det till variation i ställningstaganden och integra-
tionshandlingar internt i organisationen och därtill till en hel del 
förvirring. En möjlig syntes utvecklas måhända genom samverkans-
politiken (local governance) i Välfärd för alla. Det gäller speciellt i 
förhållande till samverkan med näringsliv och ideella organisationer, 
där mångfaldsledningsperspektivet tycks dominera i samtalen mellan 
organisationerna, men mindre i samverkan med andra myndigheter, 
där särbehandlingsperspektivet fortsatt dominerar, exempelvis i fråga 
om sysselsättning och arbetsmarknad. Huvudintrycket blir därför att 
integrationspolitiken följer ett neo-offentligt spår även om Välfärd för 
alla också uttrycker neo-korporativistiska hållningar i närmandet till 
de icke-offentliga aktörerna. 

Ledarskapets idémässiga innehåll har vilat på en stark tradition av 
generell välfärdspolitik, som har kunnat förenas med särbehandlings-
perspektivet i integrationspolitiken (dock inte exempelvis kvotering 
eller liknande särbehandling av grupper). Arbetslinjen har av hävd 
varit en förutsättning för och del av den generella välfärdspolitiken. 
Sysselsättningssvårigheterna för invandrare har därför utmanat den 
generella välfärdspolitiken. Under alla faserna i ledarskapets idémässiga 
utveckling har denna utmaning för politiken väckts av alarmerande 
rapporter om undersysselsättning och andra negativa drag betträf-
fande den invandrade delen av befolkningen. Dessa alarmrapporter har 
fört till olika försök att bemästra problemen. Försöken har i princip 
inneburit allt mer omfattande särbehandlingsinsatser av invandrare 
under fas 1 och 2 – dvs. mer av samma sak. I fas 3 – i Välfärd för alla 
– återvänder man till en betoning av den generella välfärdspolitikens 
formuleringar. Detta innebär emellertid inte någon förändring i den 
etablerade integrationspolitikens handlingar med tyngdpunkt på intro-
duktionsprogram med sysselsättningsorientering och arbetsförmedling, 
språkträning och antidiskrimineringspolitik – förnyelsen avser ökad 
samverkan med övriga samhället, framförallt andra myndigheter.

Ledarskap definieras i regel utifrån förmågan att utöva inflytande. 
Det kommunala ledarskapets inflytande över integrationspolitiken 
är emellertid begränsat. Även om genomförandet av integrationspo-
litiken är decentraliserat från staten är statens lagstiftning, regelverk 
och finansiering avgörande för dess utformning. Frihetsgraderna för 
kommunen avser i första hand den organisatoriska utformningen och 
påverkan på den egna organisationen. Man kan i fas 2 dock se hur 
sysselsättningsproblemen och segregationstendenserna i staden gör att 
kommunala initiativ förändrar integrationshandlingarna på flera sätt. 
För det första sker en ökad inriktning mot arbetslinjen i introduktions-
programmen, för det andra en koncentrering på insatser i invandrartäta 
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stadsdelar och för det tredje utvecklas en mångfaldsledningspolitik för 
den kommunala organisationen. I fas 3 lagras en ny lokal politik ovan 
på den etablerade integrationspolitiken, som introducerar organisa-
torisk samordning och samverkan med viktiga aktörer i integrations-
politiken för ökade lokala satsningar på generell välfärdspolitik och 
ekonomisk tillväxt. 

Integrationspolitiken i den nuvarande tappningen har starka assimi-
lerande drag. I Malmö stads devis “Mångfald – möten – möjligheter” 
blir mångfaldsbegreppet därför närmast ett kvantitativt demografiskt 
konstaterande av en ökad förekomst av invånare med olika etniska 
bakgrunder. Mångfaldsledningsperspektivet färgar inte av sig på 
integrationspolitiken och når inte utanför den kommunala organisa-
tionens gränser och bemötandet i den offentliga servicen. Mångfald 
i den kvalitativa bemärkelsen i form av dynamiska möten mellan 
olikheter och olikheternas nyttomöjligheter begränsas av integrations-
politiken. I programmet Välfärd för alla introduceras tillväxtspåret, 
men kopplingen till mångfaldens betydelse för tillväxt och kvalitativa 
aspekter på mångfald lyser på det hela taget med sin frånvaro.

Särbehandlingsperspektivet och dess utformning i integrationspoli-
tiken tycks i många avseenden hindra det kommunala ledarskapet från 
att utforma en egen integrationspolitik anpassad till de lokala förhål-
landena och problemen. Det innebär troligen också att man inte kan 
upptäcka och utnyttja de möjligheter som en ökad mångfald erbjuder.    

Ledarskapets utmaningar
Harald Swedner påpekade redan i början av 1970-talet att integration 
av olikheter inte går att åtgärda med centrala åtgärder (Swedner 1974). 
Ju mera av anslagen till integration och inpassning av invandrarna i 
det svenska samhället, som går till invandrarnas egna mottagnings-
institutioner, desto mera får samhället sannolikt för pengarna menar 
Swedner. Han pekar inte minst på att det inte finns några snabba social-
ingenjörslösningar på de invandrarpolitiska frågorna - att det hör till 
invandrarproblemets natur att det inte existerar några enkla radikala 
lösningar - varje lösning har fördelar och nackdelar. Ledarskapen kan 
därför aldrig finna en invändningsfri lösning i integrationspolitiska 
frågor. Var man än ställer sig upptäcker man att det finns invänd-
ningar mot lösningen och att det finns en annan position som mycket 
väl går att motivera. Upptäckten av varje ny invandrarfråga är en 
risk för en debatt utan ände, och oavsett var man ställer sig kommer 
man att förlora sig i dessa “för och emot”. Så, förutom att frågornas 
karaktär leder till politiska kompromisser och konsensuspolitik, vad 
är det ledarskapet upptäcker och “förlorar” sig i? 
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Förlorad i politik

Upptäckten av och rädslan för främlingsfientliga strömningar och 
partier dominerade det politiska ledarskapet både nationellt och lokalt 
i Malmö under 1970- och 80-talen. Först handlade debatten om att 
invandrarna tog jobben från svenskarna, sedan om att invandrarna 
levde på socialbidrag och inte jobbade och bidrog till den svenska 
välfärden. Det mångkulturella samhället som idé tycktes stöta på 
motstånd och motståndet kunde utgöra ett politiskt hot mot den 
politiska hegemonin i en vänster- och högerskala. Integrationspolitik 
och diskrimineringslagstiftning och en enad politisk front av de 
dominerande partierna mot populistiska och främlingsfientliga ström-
ningar etablerades som försvar för det mångkulturella samhället 
och bejakande av migrationen till Sverige som en dynamisk faktor i 
samhällsutvecklingen. Men trots Swedners insiktsfulla varningar om 
svagheterna i “socialingenjörslösningar” på “invandrarproblemet” 
litade det politiska ledarskapet på sådana lösningar och på förmågan 
hos en traditionell välfärdspolitik kombinerad med en uppbyggnad av 
ett administrativt fält för mottagning av flyktingar/invandrare natio-
nellt och lokalt i kommunerna. Den enade politiska fronten hos de 
etablerade partierna gav utrymme för de administrativa krafterna 
att utforma specialiserade mottagnings- och integrationssystem utan 
någon mer kritisk analys av medlen för integration. Det handlade 
för politikerna om att bryta ned motståndet mot det mångkultu-
rella samhället bland medborgare och att utmanövrera de främlings-
fientliga krafterna från den politiska makten. Det tycks dock som om 
inflytandet från främlingsfientliga politiska partier, som motsätter sig 
den mångkulturella ideologin, inte är nedkämpat. I valet 2006 vann 
Sverigedemokraterna stora framgångar i kommunvalet, inte minst i 
Skåne, och de främlingsfientliga krafternas inflytande är åter på den 
politiska spelplanen.     

Förlorad i översättning

Under början av 1990-talet blev det alltmer tydligt att Swedners 
varningar besannades i den meningen att man upptäckte att mottag-
ningssystemet inte klarade av att integrera flyktingarna/invandrarna i 
arbete och att det i Malmö hade uppstått “invandrargetton” som man 
upplevde som starkt negativa. Larmrapporter som avslöjade dessa 
fenomen ledde först till en decentralisering av mottagningen under 
början av 90-talet och sedan efterhand till alltmera ökande resurser till 
mottagningssystemet och till “utsatta stadsdelar” i Malmö och i andra 
städer med likartade problem. Men förvirringen i Malmö i mitten av 
1990-talet är större än så:
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Men vi gjorde någon form av analys och då kom vi fram till att vi visste inte 
så mycket om vad Malmö var men däremot visste vi vad Malmö inte var 
längre, och det ledde till att vi tänkte om. En sak som Ilmar (Reepalu) gjorde 
med kommunstyrelsen när vi hade vunnit valet -94, eller han gjorde två saker. 
Det ena var att han införde något som heter papperslösa sammanträden. Och 
det innebar att kommunstyrelsen, ibland förstärkt med förvaltningschefer 
och annat, hade halvdagsseminarier kring olika ämnen som inte skulle leda 
till beslut, utan skulle endast vara kunskapshöjande. Det andra vi gjorde i 
kommunstyrelsen var att vi tillsatte ett antal visionsgrupper, det sociala 
Malmö, utbildning i Malmö, företags Malmö och så vidare, där vi utsåg en 
person, någon jobbade i kommunen, någon var utanför kommunen, och den 
personen fick sedan fritt knyta dom personerna (till) sig. Sedan skulle man 
då forma en vision om Malmö och det här visionsarbetet kokade ihop på 
olika sätt och högskolan är ett resultat av utbildningsvisionen när vi började 
formulera oss kring hur vi gör en utbildningskedja i Malmö. Men det andra 
som fanns med var ju naturligtvis invandringen, i annorlunda termer än dom 
vi använder idag, men den fanns ju med som någonting som hade legat som 
en underström i på den politiska arenan – men också i diskussionen och 
debatten med malmöborna i femton års tid. Så att där börjar vi en diskussion 
om hur hanterar vi den här frågan, och det har nog sin utgångspunkt ifrån 
dels visionsarbetet där fristående grupper skrev ihop rapporter, idéskisser och 
utopier, där mångfalden i Malmö var med som en faktor som skulle hanteras 
i någon mening. Sen också jobbet med personalpolicy, för det innebar att 
vi började titta lite mer strukturerat på frågan som sådan. Så vi tittade på 
personalpolicyn, vi tittade till och med lite utanför Sverige, och upptäckte 
området som sådant. Det ledde fram till en diskussion att vi kanske behöver 
göra nåt mer strukturerat kring mångfalden i Malmö (Kent Andersson, 
kommunalråd). 

På relativt kort tid under andra halvan av 1990-talet introduceras 
sålunda en rad åtgärder i Malmö som avser att hantera integra-
tionen. Framförallt tycks de avse att förändra och förstärka den 
egna organisationens förmåga att agera i en mångkulturell stad. En 
stadsdelsreform som skulle öka närdemokratin och integrationen 
genomfördes. En högskola med speciellt fokus på migrations- och 
integrationsfrågor skapades. En ny personalpolicy formulerades för 
den egna organisationen som betonar det mångkulturella perspek-
tivet. Och en åtgärdsplan antogs över de politiska gränserna mellan 
vänster och höger som markerar den mångkulturella och demokra-
tiska värdegrunden, etnisk representativitet i organisationen, antidis-
krimineringshållning, likabehandlingsprinciper och nyttoaspekter på 
den kommunala servicen i en mångkulturell stad. Det handlade om 
att översätta och inympa det mångkulturella perspektivet och de på 
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politisk nivå etablerade mångkulturella värderingarna i stadens organi-
sation, först i dokument, policys och planer och sen i dess medlemmar 
och deras agerande. Men trots avsevärda ansträngningar för att 
etablera mångfaldsideologin i den kommunala organisationen “biter” 
denna långsamt i organisationen. Den utlöser visserligen en hel del 
diskussioner på lednings- och chefsnivå, men tycks stanna där. Med 
andra ord utlöser ansträngningarna inte i någon större utsträckning 
integrerande handlingar med mångsfaldsförtecken “på golvet” i form 
av nyttoorienterade bedömningar av mångfald i rekryteringen av 
medarbetare och chefer. Inte heller utlöses en syn på mångfald som 
utvecklas mot “alla olikheter”, eller ett uppmärksammande av de 
kvalitativa aspekterna i mötet mellan olikheter internt och i externa 
relationer. Särbehandlingsideologin å andra sidan vinner terräng i 
ideologin. Handlingsplanens målsättning om en viss kvantitativ repre-
sentation för utrikes födda får genomslag i organisationen. Man har 
i början av 2000-talet uppnått en ungefärlig sådan representation i 
organisationen som helhet, och det är ett mål som man lägger stor vikt 
vid. Även om en sådan representation råder, sträcker den sig inte till 
chefskategorin eller till de politiska uppdragen, där representationen 
är betydligt svagare. Den kvantitativa etniska representationen ger i sig 
utrymme för spontana möten och utveckling av ett mångfaldstänkande 
men det sker inte på det genomsyrande och styrda sätt som åsyftas i 
mångfaldsideologin.   

Förlorad i integration

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet initieras flera 
projekt för att påverka organisationen och dess medlemmar. Det 
rör sig om utbildningsinsatser och projektarbete för att förändra 
och förbättra organisationens sätt att arbeta med mångfald, som 
“Personalutbildning i diskrimineringsfrågor”, “Mångfald som perso-
nalidé” och chefsutbildningen “Engagemang för Malmö”. Initiativ för 
att påverka situationen i “invandrartäta och utsatta stadsdelar” tas 
också i samverkan med staten som s.k. Blommanpengrarna, Nationellt 
exempel och Storstadssatsningen. Men larmrapporterna om situa-
tionen för invandrare i Malmö duggar trots detta allt tätare och situa-
tionen tycks inte förbättras för invandrare. Det utlöser det tidigare 
omtalade integrationspolitiska initiativet från Malmös politiker, 
programmet Välfärd för alla. Oppositionsrådet Thorbjörn Lindqvist 
beskriver bakgrunden till programmet på följande sätt:

Ja, roten till diskussionen den känner jag inte till, men det är väl en 
kombination av faktorer, så som Malmös läge, bristen på resultat, sekundär 
invandring, problem i skolorna, ökad brottslighet, bostadsproblem och så att 
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säga överhuvudtaget den här sociala slagsidan. Det fanns också en vetskap 
om att storstadssatsningen skulle ta slut för det var ju staten väldigt tydlig 
med, att det var –03 som var sista året.

Många av de förslag som ges i programmet om vad som behöver göras 
för att skapa välfärd för alla är ur ett socialdemokratiskt perspektiv 
kontroversiella. Det handlar om mer resurser till polisen, hushållsnära 
tjänster, nya anställningsformer, motprestation för socialbidraget och 
att påbörja ett samarbete med näringslivet. Trots det dubbla åtagandet 
välfärd och tillväxt, som antyder en omsvängning i integrationspoli-
tiken i Malmö är de långsiktiga målen klassiska generella socialpoli-
tiska mål. Invandrarfrågan finns inte med mer än som en bakgrunds-
formulering och restriktion för framgång i programmet, något som 
man i och för sig förklarar med att kommunen åtagit sig en integra-
tionsbörda som egentligen vilar på staten. Ett tydligt socialt ingenjörs-
perspektiv präglar också programmets genomförande vilket förstärks 
av en förväntning om att samverkan måste ske för att lösa problemen. 
En samverkan med andra offentliga myndigheter i första hand och 
näringsliv och frivilligorganisationer i andra hand, men inte explicit 
med invandrarna och invandrargrupper, är ett annat tydligt drag i 
programmet.

Det är emellertid inte lätt att svänga skutan eller att ”lyfta sig 
själv i håret”. Den ursprungliga kodifieringen av invandraren som 
flykting har fått en annan innebörd i Välfärd för alla. Det handlar 
dels om en reducering i den meningen att man ser flyktingmot-
tagning som ett speciellt organisatoriskt fält med stark koppling till 
den lokala arbetsmarknadspolitiken, socialtjänsten och näringslivet, 
dels om en utvidgning till att gälla, mer diffust, alla som är långtids-
arbetslösa, elever med bristfällig skolgång, personer i behov av bostad 
eller som begår brott och därmed en mer allmän traditionell svensk 
välfärdspolitik. 

I programmet Välfärd för alla kvarstår den sociala ingenjörs-
konsten som ledande medel för samhällsförbättring. Genomförandet 
av programmet sker på traditionellt sätt genom att man via intervjuer, 
fokusgrupper och framtidsseminarier och utifrån givna frågor skapar 
sig en bild av vilka problem som finns i Malmö. Som man frågar får 
man i viss mån svar och enligt programmets handlingsplan finns stor 
överensstämmelse i hur man beskriver problemen, medan det, som 
man skriver, av naturliga skäl finns en stor spridning på förslagen till 
åtgärder. Kommunens organisation anser sig sålunda kunna insamla 
och hysa relevant kunskap om vad som bestämmer enskilda människors 
levnadsvillkor, den anser att det är möjligt att från central nivå ratio-
nellt och med framgång omvandla denna kunskap till välfärdsmål och 
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behovskategorier för praktisk förändring samt att det är möjligt att 
känna till de enskildas preferenser, bl.a. vilka behov som är männis-
kornas egentliga eller mest grundläggande.

Samverkan med främst lokala aktörer, både det offentliga och 
civila samhällets organisationer, introduceras mera genomgripande 
i programmet som ett universalmedel för att lösa stadens problem. 
I någon mening kan man se detta som en abdikation från integra-
tionspolitiken driven enbart av stat och kommun. Rörelsen från local 
government till local governance i integrationspolitiken är tydlig i 
Malmö och en lämplig omrubricering av programmet skulle kunna 
vara “Välfärd med alla”. Av rapporter framgår det att samarbetet dock 
inte är lika framgångsrikt med alla. Och de som det går minst bra med 
är inte överraskande invandrarföretagare och invandrarföreningar, 
medan det inte heller överraskande går bättre med offentliga myndig-
heter, som polis, arbetsförmedling och försäkringskassa (Rhomée 
2006). Det finns givetvis en rad förklaringar till detta. Jämför man med 
likartade politikomläggingar finner man några avgörande faktorer för 
framgång:

•	 Yttre tryck på den lokala regeringen, t.ex. villkorad finansiering 
från regeringen för samverkan

•	 En minsta gemensamma nämnare mellan parterna om uppgiften
•	 En tydlig vinst för varje part 

Det är enkelt, fundamentalt, men svårt. Välfärd för alla brottas med 
dessa villkor för effektiv samverkan. Det innebär i förlängningen 
att Malmö stad inte kan diktera uppgifter och mål för samverkan, 
bestämma kodifieringen av individen och dess problem, behålla sitt 
organisationsfält intakt och arbeta med integration utan att omvärdera 
den sociala ingenjörskonstens traditionella arbetssätt.  

Avslutning
I USA utvecklades mångfaldsideologin som en kompromiss i kampen 
för och mot särbehandling. 

Sveriges variant av särbehandling skiljer sig avsevärt från USA:s. 
Särbehandlingen får en relativt mjuk utformning i Sverige. Av Wrenchs 
olika steg (se ovan) avstår integrationspolitiken från positiv särbe-
handling och kvotering, men är å andra sidan omfattande i fråga 
om både mängden individer och insatta åtgärder – i princip omfattar 
integrationspolitiken alla invandrare. Ansvaret för integration läggs i 
huvudsak på offentliga myndigheter (government), exempelvis i krav 
på kvantitativ representation av etniska minoriteter i Malmö stads 
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organisation och introduktionssystem, språkutbildning och arbets-
förmedling, vilka utövar en socialingenjörskonst med starka assimile-
rande drag i handläggningen av individerna. 

När mångfaldsperspektivet smyger sig in i Sverige i mitten av 1990-
talet finns därför föga incitament för den kommunala organisationen 
att anamma det. Och det tycks vara så att nyttoideologin i perspek-
tivet inte utvecklas enbart av sin egen inneboende kraft i organisa-
tioner eller i samhället, den behöver stöd för att kunna etableras. När 
Malmö stad i sitt senaste integrationspolitiska program Välfärd för 
alla inbjuder till samverkan i olika former med andra organisationer 
i staden och dess omvärld, sker det utan något sådant stöd eller starkt 
yttre tryck på aktörerna. Denna brist försvagar troligen programmets 
integrationseffekter liksom det faktum att det inte innebär någon 
markant förändring i grunddragen i den förda integrationspolitiken. 
Mångfaldsbegreppet reduceras i den samtida integrationspolitiken till 
ett bekräftande av befolkningsförändringen som skett i Sverige under 
andra halvan av 1900-talet och till en kvantitativ resursfråga beträf-
fande den invandrade befolkningen.  

Integrationspolitiken utvecklas i ett samspel mellan stat och 
kommun. Den kommunala friheten att utforma lokala integrations-
handlingar innebär att initiativet i integrationspolitiken i stigande 
grad utgår från kommunerna. Något som blir tydligt när den 
invandrade befolkningen ökar i kommunerna och leder till upprepade 
och alarmerande rapporter om segregation, diskriminering och 
undersysselsättning:

Men vi gjorde någon form av analys och då kom vi fram till att vi visste inte så 
mycket om vad Malmö var men däremot visste vi vad Malmö inte längre var, 
och det ledde fram till att vi tänkte om (Kent Andersson, kommunalråd). 

Upptäckterna av integrationsproblemen sker i kommunerna, som 
också utvecklar egen kapacitet och samlar på sig erfarenheter från 
utvecklingen av integrationsåtgärder, vilka blir grundelement för 
förändringar i den statliga integrationspolitiken. Det politiska skeendet 
pekar på en anpassning av den statliga integrationspolitiken till de 
kommunala erfarenheterna, något som blir tydligare efterhand som de 
integrationspolitiska problemen växer i perioden 1975-2005.

Det kommunala ledarskapet präglas av flera ting med utgångs-
punkt från dess agerande i Malmö stad. Det finns ett tydligt koncensu-
shandlande bland de etablerade och dominerande politiska partierna. 
Man kan tolka det som ett gemensamt försvar av det mångkulturella 
samhället och motvilja mot att låta populistiska rörelser baserade 
på främlingsfientlighet få utrymme i politiken, samt därtill lägga en 
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växande insikt om integrationens svårigheter och bristen på enkla 
lösningar. Det finns vidare ett tydligt reaktivt förhållningssätt hos 
ledarskapet. Det märks i att politiken utformas från successiva 
alarmerande upptäckter av integrationsproblem som exempelvis 
ökande segregation och undersysselsättning bland etniska minoriteter. 
Ledarskapets analyser av dessa pekar på behov av omtänkande och i 
brist på sådant från den statliga nivån tvingas ledarskapet söka idéer 
på olika håll. Lösningarna blir av karaktären “lösningar som söker sitt 
problem”, i form av exempelvis mångfaldsnytta eller samverkansför-
delar, vilka utvecklas, omformas och begränsas på olika sätt av ideolo-
giska skäl och av den kommunala organisationens “spårberoende”. 
Organisationstradition och etablerad professionalism i den kommunala 
organisationen förvandlar omtänkande till pragmatiska åtgärder 
inom kända ramar. Till sist finns en känsla av att “sitta i samma båt” 
hos ledarskapet i meningen att stadens ledning inte kan kontrollera 
invandringen till staden efter “Eget boendereformen”, vilket stärker 
den i förhållande till statlig nivå, men gör den mer beroende av den 
kommunala organisationens förändringsvilja och andra aktörers 
samverkansvilja för att åstadkomma integration.           
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NOTER
1 En avgörande förutsättning för att mångfaldens möjligheter ska 

maximeras och dess risker minimeras är naturligtvis att utvecklingen 
mot mångfald görs synlig och att möjligheter och risker hanteras i 
företag och organisationer. Här reser sig “en herkulisk uppgift” 
som kräver mer än företagsledningens entusiasm och goda avsikter, 
förklarar Prasad och Mills (1997), och menar att trots den intensiva 
publicitet som omger mångfaldsrörelsen förblir själva processen för 
att hantera mångfalden i något som närmast är en black box. Cox 
(1993) däremot anser att det finns en avsevärd kunskapsbas att stå 
på och öppnar en låda med verktyg för individuell och organisatorisk 
förändring, men medger att grupper präglade av kulturell mångfald i 
vissa avseenden är svårare att styra effektivt än homogena grupper. 

2  Organisationens sociala ansvar benämns i regel på engelska corporate 
social responsibility och parallellt kan det offentligas sociala ansvar 
benämnas public social responsibility.

3 Europeiska Socialfondens Equal program (www.equalnews.com).

4  Överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar 
och andra invandrare mellan Arbetsmarknadsstyrelsen (Dnr 01-
2151-21), Integrationsverket (Dnr 19-01-538), Migrationsverket 
(Dnr MV-11-2001-3005), Skolverket (Dnr 07-2001: 734) samt 
Svenska Kommunförbundet (Dnr 2001/0527).
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INTEGRATION POLICY AD INFINITUM

Summary

The conceptual development of Sweden’s integration policy is a remar-
kable journey in itself: from the influx of foreign labour in the 1950s 
and 1960s, via refugees and their reception in the 1970s, immigrants 
and introduction programmes of the 1980s and 1990s, to diversity and 
integration in the 21st century. This conceptual development reflects 
many different aspects – and this article discusses some of them. The 
main questions addressed are: To what extent is integration policy 
driven by central state directives or by municipal’s experiences, capacity 
and ability? Is integration work the sole concern of local government 
authorities and public agencies, or are other societal actors involved? 
What kind of ideas, strategies and courses of action have affected and 
influenced integration policy? How does management at the local level 
react to an increased immigration and its effects in the formation of 
the municipality’s integration work?

With a focus on the development in Malmö, this article describes the 
management’s ideas, strategies and the municipality’s courses of action 
with regard to integration. Management is seen as a result of economic 
and demographic changes, the discovery of ethnic diversity and its 
effects in the city, legislation concerning the multicultural society and 
national integration policy, discrimination and diversity perspectives 
and the system’s inherent prerequisites with regard to work, roles and 
competence. Management is not regarded as something individual – 
which is the most common way of studying it – but as a collective and 
political phenomenon. Management is distinguished by the measures, 
policies, decisions and course of events that can be discerned over 
time and where the underlying ideas and assumptions of reality can be 
interpreted.

Some development characteristics are very evident. Firstly, that 
a united political front of the dominant parties against popular and 
xenophobic political currents was established as a defence of the multi-
cultural society; a front that recognised and accepted migration to 
Sweden from a humanitarian point of view and as a dynamic factor in 
societal development. Despite well-informed warnings of the weaknesses 
of “social engineering solutions” to “the immigrant problem” the 
political leadership has nevertheless relied on such special solutions 
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for immigrants and on traditional welfare policies combined with the 
development of a comprehensive administrative field for the reception 
of refugees/immigrants nationally and locally in the municipalities. The 
united political front of the established parties allowed the adminis-
trative powers to create specialised reception and integration systems 
without any critical analysis of the resources provided for integration. 
For politicians it was a question of breaking down the opposition to a 
multicultural society among citizens and preventing xenophobic forces 
from gaining political power. It would seem, however, that the impact 
of xenophobic political parties – parties that are not in accord with 
multicultural ideology – has not been curbed. In the 2006 elections 
the Sweden Democrats won a considerable number of seats on local 
councils, particularly in Skåne, which means that xenophobic forces 
are once again to be found on the political playing field.

Secondly, a long line of projects were initiated at the end of the 1990s 
and beginning of the 21st century in order to influence the organi-
sation, its members and improve integration in society. These were 
mainly concerned with educational efforts and project work designed 
to change and improve the organisation’s way of working with diversity 
and included themes like “Staff Training in Discrimination Issues”, 
“Diversity as a Personnel Concept” and management training initia-
tives like “Commitment for Malmö”. Initiatives to affect the situation 
in “densely populated immigrant areas and exposed districts” were 
also included in collaborations with the state, such as the co-called 
“Blommanpengarna” (Development grants), “Nationellt exempel” 
(National examples) and “Storstadssatsningen” (Metropolitan 
investment). In spite of all this alarming reports about the situation for 
immigrants in Malmö increased and the situation still doesn’t seem to 
have improved as far as immigrants are concerned.

Thirdly, the diversity ideology “bites” slowly in the organisation, 
despite considerable efforts to establish it within the municipal organi-
sation. While diversity ideology certainly leads to a number of discu-
ssions at management level, it seems to stop there. In other words, 
such efforts don’t lead to many integrating actions of a diversity nature 
“on the shop floor”, in the shape of utility-oriented assessments of 
diversity in the recruiting of co-workers and managers, or a diversity 
content relating to an inclusion of “all differences”, or a pointing out 
of the qualitative aspects in the encounter between internal differences 
and external relations. Discrimination ideology does gain ground, 
however. Action plan objectives for a certain quantitative represen-
tation of foreign born people are agreed on in the organisation. At the 
beginning of the 21st century such an approximate representation was 
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reached in the organisation as a whole, and is a goal that carries great 
weight. Even though such a representation exists, it doesn’t reach as 
far as the category of management or to the political mandate, where 
representation is considerably weaker. In itself this quantitative ethnic 
representation allows for spontaneous encounters and the development 
of a diversity idea, although this doesn’t happen in the permeating and 
utility-directed way aimed at in diversity ideology.

In spite of the double undertaking of welfare and growth in the 
recently (2004) launched programme for integration (entitled Welfare 
for All), which indicates a change in integration policy in Malmö 
from “local government to local governance”, the long-term goals 
still tend to be classic general socio-political welfare goals, namely, 
that every able-bodied person should have a job, every student should 
have complete grades, everybody should be offered housing, and the 
crime rate should be zero. The immigrant issue only appears as a 
background formulation (multicultural resource) and as a restriction 
(abolishing segregation in the city) in the success of the programme; 
something that is explained in terms of the municipality shouldering 
an integration burden that is actually the state’s responsibility. A clear 
social engineering perspective also characterises the programme and is 
strengthened by an expectation that collaboration must take place if 
the problems are to be solved. While such collaboration is expressed 
as other public agencies on the one hand and industry and voluntary 
organisations on the other, no explicit reference is made to immigrants 
and immigrant groups. A number of reports show that such collabo-
rations are not always successful. Those experiencing least success are, 
not surprisingly, immigrant entrepreneurs, immigrant associations and 
immigrant citizens, whereas collaborations prove more successful in 
terms of the public sector agencies such as the police, the employment 
agency and the social insurance office.

KEYWORDS: integration policies and programmes, diversity 
management, government, governance, City of Malmö
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