
 

 

 

Självständigt arbete15 HP 

Den rumsliga strategin för 

nyanlända inom Kalmar 

kommun 

En studie om Kalmar kommuns 

integrationsstrategier i förhållande till rum  

 

Författare: Emil Enarsson 

Handledare: Kristina Tryselius 

Examinator: Elisabeth Brandin 

Termin: HT16 

Ämne: Kulturgeografi 

Nivå: 61-90 HP 

Kurskod: 2KG30E 



  
 

i 
 

Abstract 

This essay provides a study of the plans for the spaces that is used to integrate newly 

arrived immigrants that occurs within the society of Kalmar. A qualitative analysis 

consisting of two official documents provided by the local authorities of Kalmar have 

been used, to examine what kind of strategy the local government use, when it comes to 

creating space to host and integrate newly arrived immigrants to the local society. 

Recent researches in the field of human geography and immigrants have shown that 

previously focus has been with the immigrants travel and what occurs at the borders. 

Recently the focus has shifted towards what happens on a regional scale when the 

immigrants settle down. This study provides results that show the desired spaces are 

constructed as places for integration both in action and in thought. Although many of 

the spaces that are constructed are with the intention to both integrate the new 

immigrants and create a multicultural society that benefits from the many cultures that 

flourish in it. The focus is not only on integration but also on a perspective of growth to 

be able to use the immigrants as work resources. And by doing so, the local government 

assure not only an integrated city but also makes the immigrants fill the gap in an 

economic and growth perspective. Conclusions that are drawn from this study shows 

that most spaces that is planned to be created will indeed help to bring different groups 

closer and bond to each other, but some of the plans may backfire and create 

segregation instead of integration. 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats handlar om integrationsstrategier för nyanlända inom Kalmar kommun 

och vilka metoder och strategier som finns för att på olika sätt göra nyanlända till en del 

av samhället. En viktig del av integrationen som rör samhället är den rumsliga 

planeringen, som kan beskrivas som en form av social kontext detta eftersom rummet 

måste skapas och delas i ett samhälle med olika kulturer som är integrerade i varandra 

(Cresswell, 2015, s. 124). Med det i åtanke så har jag valt att studera den rumsliga 

planeringen av Kalmar kommuns integrationsstrategier. På senare år så har en allt mer 

ökande globaliseringstakt lett till att migrationsströmningen till Europa har ökat, i 

synnerhet från platser utanför Europas gränser (Faist, 2010, s. 297). Detta har lett till en 

samhällelig förändring med kulturell mångfald till följd av alla olika grupper i samhället 

som delar yta. 

Det positiva med den kulturella mångfalden kan visas i ett samhälle genom att olika 

kulturella aspekter tas i beaktande och anses berika ett samhälle i den mån att samhället 

tar till sig det bästa av olika världar samtidigt som ingen tvingas avstå från sin kultur 

och sitt ursprung (Daniels, Bradshaw, Shaw, Sidaway & Hall, 2016 s. 271). Kritiken 

mot ett mångkulturellt och heterogent samhälle kommer ofta i form av att den kulturella 

mångfalden leder till ett ojämlikt samhälle där värderingar krockar där utanförskap och 

arbetslöshet är ett utfall av dålig integration som lett till olika kulturella olikheter (Faist, 

2010 s. 298). Då ett rum som kan anses vara homogent av människorna som lever där 

ska delas med nya människor så kan negativa attityder och effekter kan uppstå då 

rummet upplevs som främmande (Daniels et al, 2016, s. 271).  

 

När det gäller integration spelar mottagandet och attityden mot de nyanlända stor roll. 

Detta eftersom det finns ett samband mellan hur väl majoriteter och minoriteter 

accepterar främmande inslag i det offentliga rummet och hur väl integrationen fungerar 

gällande olika seder och bruk (Tharmalingam, 2013, s. 17).  Det som intresserade mig 

att göra min studie är aspekten av mottagandet som värdlandet ger de nyanlända. Då det 

har betydelse för hur utvecklingen och integration blir både för individerna i sig men 

också regionalt. På Kalmar kommuns hemsida så beskrivs vikten av mottagande 

följande: ” Bra integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Alla människor 

behöver en plats i samhällsgemenskapen. Begreppet integration syftar främst på frågan 

om delaktighet i samhället för kulturella och etniska grupper, framförallt utrikes födda 
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och deras barn. Integrationsarbetet är därför en ömsesidig process vars högsta syfte är 

inkludering, vilket innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

(www.Kalmar kommun.se, 2016). I ljuset av den ström av flyktingar som kommit till 

Kalmar under år 2015 så har jag intresserat mig för vilka rumsliga aspekter som 

planeras för mottagandet av nyanlända i Kalmar då integrationsarbetet är en viktig del 

av kommunens arbete. De rumsliga aspekterna som jag syftar på är aspekter som berör 

de rum och platser som uppstår av integrationen av nyanlända. Exempel på rumsliga 

aspekter är språkskolor och bostäder. I min uppsats har jag utgått ifrån Kalmar 

kommuns tjänsteskrivelsedokument (kommer förkortas TJ i texten) från 2014 som 

definierar nyanländ enligt följande. En nyanländ räknas inte som lika integrerad eller 

etablerad och ska därför tilldelas särskilt stöd och bemötande för att kunna få möjlighet 

att anpassa sig på bästa sätt till ett liv i Sverige. I normalfall räknas personer som 

kommit till Sverige som nyanlända under sina två första år i landet (TJ Kalmar 

kommun, 2014, s. 3). 

 

1.1 Tidigare forskning 

 

När det gäller tidigare forskning om integration så menar Wang och Ning (2016, s. 95) 

att den kulturgeografiska forskningen tidigare fokuserat på orsak och verkan när det 

gäller migration över gränser. Det är först i modern tid som den kulturgeografiska 

forskningen på allvar har börjat intressera sig för de rumsliga förändringarna som sker i 

samhället både rent fysiskt och socialt när nyanlända kommer till dessa områden. Enligt 

Lobo (2016, s. 165f) har fokus varit på statlig inblandning när det gäller segregation i 

västerländska multikulturella samhällen och hur kontrollen över nyanlända tar sig 

uttryck. Även om det finns goda intentioner med integreringen så kan det ändå leda till 

att segregerade rum uppstår, detta för att rädsla för den okända motparten gör att 

tolerans och övervakning går hand i hand. Det är därför viktigt att lokala som statliga 

myndigheter fokuserar på policyer och skapandet av gemensamma ytor som minskar 

rädslan och oron från de annorlunda kulturuttryck som uppvisas i ett samhälle med stor 

mångfald och istället fokuserar på att stärka platser för sociala aktiviteter och minska på 

bevakningen av nyanlända. Enligt Humes (2008, s. 502) artikel angående 

afroamerikaners behov av förankring i USA är det viktigt med miljöer där individer 

känner sig trygga. Där en slutsats är att det finns behov hos individer att hitta rum med 
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en gemensam och igenkännande kultursfär och går det inte att hitta sådana rum i det 

offentliga så skapas de ofta på privata initiativ i privata rum istället. 

Något som enligt Huot, Bobadilla, Bailard & Rudman (2016, s. 140f) är avgörande för 

hur relationerna mellan människor som delar rum i ett mångkulturellt samhälle är 

myndigheters inblandning. Eftersom ett samhälle med neoliberala värderingar tenderar 

att få motsättningar mellan medborgare och flyktingar om de uppfattas som ett hot mot 

den nationella säkerheten och ekonomin. Detta blir ofta fallet om det inte finns en 

fungerande mottagning som kontrolleras av en myndighet som aktivt arbetar för att 

införliva flyktingar i det aktuella systemet istället för att stämpla dem som risker mot 

samhället och välfärds fara. Enligt Daniels et al. (2016, s. 72) så beskrivs neoliberala 

värderingar som ett ekonomiskt system och politisk ekonomi som ska värna den fria 

viljan och fria rättigheter. Neoliberala idéer beskrivs vidare som ett tveeggat svärd då 

det är ett synsätt som ska stimulera den ekonomiska välfärden genom att ha få 

restriktioner på den ekonomiska marknaden och samtidigt värna om medborgarnas 

rättigheter till ett självständigt liv. Samtidigt så finns det en ökning i samhällsklyftorna 

mellan socialt utsatta och övriga medborgare i det neoliberala samhället. 

 

Inom den urbana geografin så är det relativt lätt att med olika undersökningar fokusera 

på möten i offentliga rum i storstadsmiljöer och tolka dessa möten positivt. Detta 

eftersom möten i vardagen och offentliga miljöer verkar ske på daglig basis mellan 

olika etniciteter och kulturuttryck utan några större motsättningar (Valentine, 2008, s. 

334). Men enligt Valentine (Ibid )så behöver inte efterlevda sociala koder i en offentlig 

miljö betyda att olikheter uppskattas eller accepteras på ett privat plan, eftersom 

negativa värderingar angående det annorlunda fortfarande finns kvar och inte alls 

behöver betyda samma sak som handlingar. Det blir istället en diskurs som faller ut på 

att den stora majoriteten accepterar störande och hotande moment från minoriteter för 

allas bästa men själva lider i tysthet. Även om meningsfulla kontakter och gemensamma 

ytor mellan grupperingar leder till bättre förståelse och minskad segregation mellan 

grupperingar i samhället så menar Valentine (Ibid) att den urbana geografin behöver 

fokusera på möten i rummet men också handskas med både verkliga som imaginära hot 

mot den socioekonomiska säkerheten istället för att hantera det som två olika frågor när 

de egentligen hör samman. Enligt Daniels et al. (2016, s. 201) har städer med stor 

kulturell mångfald i mycket större grad tolerans än intolerans mot annorlunda normer 

och kulturella uttryck. Däremot så är toleransen ingen garanti för att det ska finnas 
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förståelse eller utbyte grupperingar emellan. Det blir sålunda ett gap mellan olika 

kulturer som inte hittar några gemensamma ståndpunkter eller platser för meningsfulla 

möten. Något som är en utmaning för städer som försöker skapa gemensamma platser är 

dels den politiska viljan samt att hitta och skapa gemensamma ytor för dessa möten. 

Det finns även en poäng med att undersöka hur den rumsliga utvecklingen av nyanlända 

sker på ett lokalt plan då Kearns och Whitley (2015, s. 2126) undersökning av vad som 

räknades som bra kontra dålig integration i Storbritannien gav resultatet att både 

anpassningen och synen på nyanlända hade större effekt sett till lokal nivå än till en 

nationell nivå. Vilket i så fall kan ses som en indikator på att se planering ur ett lokalt 

snarare än ur ett globalt perspektiv då det lokala har mer påverkan på nyanlända 

individens anpassning i samhället. Kearns och Whitley (2015, s. 2129) resultat visade 

även att människor i Storbritannien med utländsk bakgrund som kommit in på 

arbetsmarknaden eller fått någon typ av utbildning under sin vistelse landet hade en mer 

positiv syn på sin tillvaro och hemmahörande känsla. 

 

Även politik kring integrationsfrågor är något som uppmärksammat inom den 

kulturgeografiska forskningen. Enligt Lidén och Nyhlén (2013, s. 558) så visar tidigare 

forskning på att regionala politikers och invånares politiska åsikter påverkar regionens 

attityd mot nyanlända och migrationsfrågor. Där resultatet även pekar mot att det är 

större sannolikhet att en kommun med vänsterorienterad politik har positivare syn på 

nyanlända och frågor som rör dessa och en kommun med högerorienterad politik är mer 

restriktiv och negativ syn. Huot et al. (2016, s. 132) tar upp hur de neoliberala 

värderingarna som finns i västvärlden har fått ett skifte från humanitära och 

familjevärderingar till favör för en mer ekonomisk neoliberal syn på nyanlända och 

situationen kring dem. Det finns en trend inom politiken att applicera en form av 

ekonomiskt marknadssystem och se nyanlända som en form av kapital eller börda som 

måste förvaltas. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

 

När det gäller integreringen av nyanlända i Sverige på regional nivå så faller lejonparten 

av ansvaret på kommunen och dess styrande organ (Lidén & Nyhlén, 2013, s. 550). 

Enligt Lidén och Nyhlén (ibid) så faller det på kommunen att skapa platser och rum där 

nyanlända kan leva och utbildas i olika former. Min tolkning av detta är att om det faller 
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på kommunen att skapa rum för att ta emot och integrera nyanlända så måste det finnas 

en agenda eller olika strategier som de styrande samhällsorganen i kommunen är 

färgade av i sitt utförande. Huot et al. (2016, s. 132) Beskriver i sitt arbete hur 

neoliberala värderingar som förs angående flyktingpolitik har förändrats. Det har också 

skett förändringar för den statliga hanteringen av nyanlända då det strategiska målet är 

att hålla migrationsströmmarna utanför nationens gränser. Enligt Huot et al. (2016, s. 

132) så kan en stat som inte vill ta emot nyanlända med olika metoder försvåra 

mottagandet genom att ifrågasätta asylskäl hos flyktingar eller förringa statusen hos 

flyktingar. Det kan också vara så att staten försöker förhindra rörelsen hos flyktingar 

inom statens gränser. Med det i åtanke så anser jag att det finns en poäng med att 

undersöka vad för tankar och mönster som finns bakom integrationsstrategin i Kalmar.  

 

Ytterligare en aspekt som bidrar till intresse att undersöka de rumsliga planer som 

Kalmar kommun har tänkt sig för nyanlända är integrationsfrågan. Eftersom en 

misslyckad integrering kan leda till att gemensamma ytor inte kan delas mellan olika 

grupper i samhället som uttrycks i Daniels et al.s (2016, s. 201) arbete. Att undersöka 

integrationsstrategin ur ett lokalt perspektiv som Kalmar kan vara bra enligt de resultat 

som presenteras i Kearns och Whitleys (2015, s. 2126) undersökning som visar på att 

den mest effektiva formen av integration är den som sker på en lokal nivå och 

individens förhållning till det lokala samhället snarare än det nationella samfundet. 

Syftet med min studie är att analysera hur den rumsliga planeringen av plats för att 

integrera nyanlända tar sig uttryck inom Kalmar kommun. Syftet kan delas in i tre 

separata frågor. 

 Hur ser de planer som Kalmar kommun har för att rumsligt integrera nyanlända 

ut? 

 Vilka rum är det som avses med planeringen av integrationen av nyanlända? 

 Hur påverkar Kalmar kommuns integrationsstrategier de rum som planeras? 

 

2. Teorier och centrala begrepp 

I detta kapitel kommer teorier gällande kulturgeografisk forskning inom myndighetens 

strategier och flyktingmottagning att presenteras. Mitt arbete tar avstamp i den urbana 

geografin där städer och dess uppbyggnad både fysiskt och socialt studeras. Den sociala 

delen av den urbana geografin är en tolkning jag hämtat från Knox och Pinch (2010, s. 

6) som innebär att den urbana miljön (städer för det mesta) har genom globalisering och 
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kapitalism gått in i ett stadie som kräver en ökad förståelse för de situationer och 

dynamiker som sker i ett urbant rum. Av det jag har fått ut av den tidigare forskningen 

som kan sägas vara centralt för att kunna förstå och studera Kalmar kommuns 

integrationsstrategi i samband med planeringen av offentliga rum är konstruktionen av 

offentliga rum och hur dessa kan ses eller upplevas ur olika perspektiv. Olika 

förhållningssätt för myndigheter att hantera nyanlända utifrån olika sätt att inkorporera 

dem i samhället utifrån olika metoder som assimilation, multikulturalism och 

hybridisering. Även vad som är skillnader mellan integration och segregation kommer 

att tas upp i detta kapitel. Olika faktorer för utanförskap som kan inträffa i ett område 

som har hand om mottagandet av nyanlända presenteras också här. 

2.1 Offentliga rum 

Skapandet av offentliga rum är en central aspekt av detta arbete. Med offentliga rum så 

menas den miljö som beskrivs utifrån Holt-Jensens (1999. s. 147) bok där möten och 

kulturellt utbyte beskrivs som något som sker i en blandning mellan olika människor på 

både en offentlig och semi offentlig miljö, och är något som sätter förutsättningarna för 

rummet men kan ständigt förändras efter de nya situationer och handlingar som uppstår 

där.  

Rummet bör ses som en social konstruktion enligt Knox och Pinch (2010, s. 48) 

eftersom det är individerna som delar ett utrymme som definierar reglerna för 

användandet av det. Som i offentliga rum där sociala normer och värderingar tydligt kan 

avgöra vem som är välkommen där och vem som inte är det. Det offentliga rummet 

skiljer sig också från ett privatrum i det avseende att det sociala normsystemet mellan 

individer i det offentliga sker på mer reserverade villkor än i det privata. Knox och 

Pinch (2010, s. 152) menar även att i det offentliga så sker möten ständigt och sättet 

som sådana möten hanteras i tätbebyggd miljö är via likgiltighet. Denna likgiltighet kan 

beskrivas som ett sätt att hantera alla intryck och möten som sker på ett offentligt plan 

men säger väldigt lite om individers privata åsikter och attityder mot andra grupper. I 

urbaniserade områden är det ovanligt med allvarliga förtroendeproblem eller rädsla 

mellan grannar. Däremot så är det inte ovanligt med sådana känslor mot andra 

främmande grupperingar inom urbaniserade områden. Så vidare menar Knox och Pinch 

(2010. Ibid) kan staden delas upp i skapandet av misstro och oro för andra grupperingar 

i den offentliga sfären men inte i den privata. 
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Lobo (2016, s. 170) har gjort en studie där hon genom både mänskliga och icke 

mänskliga perspektiv ser hur möten av olika normer, vanor och utseende skapar nya 

förhållningssätt i rummet. I Lobos studie som utgår från ett café (som identifieras som 

huvudsakligen en vit normativ miljö) så observeras beteendet från de olika gästerna och 

caféägaren då gäster med olika etniciteter dyker upp och hur beteendet och symboliska 

handlingar transformerar rummet beroende på vem som vistas i det. För vissa av 

gästerna så är cafét ett rum där de kan vistas offentligt och ändå få ett mått av privathet 

och avslappning bland främlingar. För andra så är det en miljö som de inte alls känner 

sig välkomna i då det framgår att personer som inte delar etnicitet eller samma 

kulturella normer i lägre grad känner sig bekväma eller besöker cafét. 

Ett offentligt rum som bara är öppet för vissa delar av befolkningen kan ha olika 

effekter beroende på om det är en majoritet eller en minoritet som stängs ute. 

Tharmalingam (2013) undersöker hur Tamiler och Somaliers vanor och kultur tenderar 

sig och uppfattas av majoritetskulturen i Norge. Tharmalingams (2013, s. 17) studie 

visar även att när offentliga rum stängs för minoriteter så tenderar det att få 

konsekvenser i form av utanförskap och leder till sikt på segregation då de utestängda 

endast håller sig till bekanta rum. Är det majoriteten som stängs ute från rum eller 

aktiviteter så leder det till proteser och misstänksamhet mot dem som vistas i det 

avskilda rummet. Enligt Cresswell (2015, s. 124) beskrivs det offentliga rummet som ett 

omstritt fenomen då meningen med rummet och vad som inkluderas och exkluderas 

genom människors minnen, uppfattningar och tolkning av rummet. Cresswell (2015, s. 

128) menar även att den fysiska uppbyggnaden av ett offentligt rum kan spela roll för 

synen på en offentlig plats som delas av individer då olika objekt kan vara laddade med 

olika känslor och budskap. 

2.2 Rumsliga aspekter i förhållande till hot 

Det finns en allmän uppfattning att friheten och rörelsen på offentliga platser är på 

nedåtgående i en modern stad med neoliberala värderingar enligt Massey (2005, s. 

152f). De hot som uttrycks mot offentliga platser är kommersiella och politiska krafter 

som via regler eller normer stänger delar av det offentliga för vissa individer eller 

grupper. Även platser som anses öppna för alla som torg eller parker har villkor för de 

som vistas där i form av normer och exkludering. Det finns en syn på det offentliga 

rummet som hotas av begränsningar för somliga individer som vanligtvis inte tillhör 

den heterogena massan men det är just det som tycks vara problemet. Massey (ibid) 
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menar att när det kommer ett element som inte hör hemma i ett offentligt rum (t.ex. en 

individ med främmande förhållningssätt eller ett djur som inte förknippas med miljön) 

så utmanas det i rätten att vara där av det redan angivna normsystemet, ibland öppet och 

ibland passivt. Genom att känna till dessa utmaningar i det offentliga rummet så kan 

samhället försöka motverka dessa effekter, inte genom att låtsas att det inte finns några 

maktstrukturer utan snarare poängtera dem och uppmärksamma att de finns där. 

Lobo (2016, s. 165) beskriver att segregationen som finns mellan Aboriginer och anglo-

australienska invånare i samhället Darwin leder till en osäkerhet där privata och semi 

offentliga ytor leder till ökade säkerhetsåtgärder för att på så sätt minska oönskad 

samhälleligt beteende men spär samtidigt på fördomar och minskar individers 

ambitioner till att dela det offentliga rummet med utomstående. Lobo (ibid) menar även 

att politiken som förs mot flyktingar och immigranter med ökad säkerhet och mer 

restriktioner med gränser på global nivå även får konsekvenser på lokal nivå då det 

leder till att oron för de främmande smittar av sig på de människor som nu ska leva 

tillsammans och minskar viljan till delade offentliga rum då det finns en social oro och 

en känsla av osäkerhet kring främmande element mellan individer med olika sociala 

koder. 

Huot et al. (2016, s. 141) beskriver hotet mot ekonomin och hotet som upplevs mot den 

nationella säkerheten i form av en globaliserande värld (i synnerhet efter elfte september 

attackerna) bidrar till att det finns ett motstånd mot flyktingar som söker sökt sig eller 

söker sig till en plats att slå sig ned på. Det upplevda hotet mot ekonomin minskar 

toleransen mot kostnader för mottagningen av nyanlända i samhället och ställer istället 

krav på att nyanlända ska leva i rum som ger minimi kostnader eller på något sätt 

genererar tillbaka till samhället som försörjer dem. Både Lobos (2016) och Huot et als 

(2016) artiklar beskriver bägge hur rädslan för en hotad säkerhet får konsekvenser för 

de som upplevs som hotet. I Valentines (2008, s. 334) så förs resonemanget om oron för 

säkerheten längre då hennes studie av kulturgeografisk forskning visar att den vita 

majoritetens rädsla får styra diskursen kring hur man ser på flyktingar och hotet mot 

ekonomin och att det är viktigt att förstå hur policyer om resursfördelning och möten i 

rummen har en betydelse för hur hotet mot säkerheten upplevs.   

2.3 Integration 
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Integration kan liksom segregation har flera olika innebörder (Abbasian, 2003, s. 28). 

Assimilation kan grovt förklaras vara ett fenomen där en minoritetskultur helt uppslukas 

av majoritets kulturens kultursfär, och segregation grovt står för att olika kulturgrupper 

helt står isolerade från varandra kulturellt, ekonomiskt och socialt. Vidare fortsätter 

Abbassian (2003, s. 29) med att integration kan förklaras som motsatsen till segregation 

och kan grovt förklaras som en metod som försöker förhindra bägge ovanstående 

fenomen och istället skapa ett samhälle med gemenskap och sammanhållning istället för 

utanförskap, utan att assimilera upp olika gruppers kultur i den större samhällsgruppen. 

Abbassian (2003, s. 30) menar att  om en nation använder sig av integrationsstrategi så 

får de effekten av att nyanlända invånare får en betydelse och blir en del av nationen 

eller samhället samtidigt som den egna kulturella och sociala sfären består. Ett samhälle 

med integrationsstrategi istället för assimilationsstrategi kan sålunda få tvåkulturella 

medborgare som känner gemenskap med mer än en grupp. Ett samhälle med 

assimilationsstrategi får ett samhälle där medborgarna endast har en gemensam 

grupptillhörighet. 

Ett samhälle som förespråkar assimilation ger inte utrymme åt andra kulturer än den 

dominerande kulturen vilket ger en effekt av att andra kulturella yttringar inte 

accepteras. Multikulturalism som kan ses som motsatsen till assimilation försöker 

integrera olika kulturer med varandra genom att låta alla kulturer ha sina särskilda 

särdrag och dela den gemensamma ytan genom att förstå och värdesätta varandras 

kulturella särdrag. Dock så kan multikulturlism också leda till utanförskap och 

segregation då multikulturella samhällen får tendenser att koppla rasifierade åsikter om 

individers kulturella tillhörighet och det är svårt för individer att inte kopplas samman 

med en bunden kulturell tillhörighet (Daniels et al. 2016, s. 281). Det finns ytterligare 

en integrationsmetod som ligger mellan multikulturella och assimilerande metoder. Det 

är hybriditetskultur som innebär att kulturer slåss samman och skapar en helt ny kultur 

med inslag av de tidigare kulturerna istället för att antingen vara separerade eller bara ge 

uttryck för en kulturyttring. Vissa forskare menar enligt Daniels et al. (Ibid) att 

hybridkultur alltid funnits och alla världens kulturer är ett utslag av det då ingen kultur 

utvecklats på egen hand utan tagit till sig av varandra i olika avseenden.   

2.4 Segregation 

Enligt Kalmar kommuns handlingsplan (Kalmar kommun HP, 2015, s. 4) så är det 

viktigt för Kalmar kommun att följa de internationella målen för integrationspolitiken 
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som ska ge alla invånare i Sverige samma förutsättningar, skyldigheter och rättigheter. 

Istället för att det uppstår segregation som enligt Kalmar kommun (Ibid, s. 3) leder till 

utanförskap och kan ge konsekvenser på individens chans till ett välanpassat och 

fungerande liv i Sverige. Detta eftersom segregation är ett fenomen som tas upp i 

Kalmar kommuns handlingsplan (Ibid) så bör det begreppets innebörd förklaras såsom 

integration har gjorts i ovanstående stycke. 

Segregation beskrivs enligt Knox och Pinch (2010, s. 338) som ett fenomen där 

minoritetsgrupperringar blir ojämnt fördelade inom städer. Vidare beskriver Knox och 

Pinch (Ibid, s. 269) att medlemmar av minoritetsgrupper som av en majoritetsgrupp 

anses vara hotfulla eller på andra sätt inte passar in i samhället och dess normsystem att 

kommer frysas ut genom olika tillvägagångssätt. Det vanligaste är att minoritetsgruppen 

och majoritetsgruppen får en rumslig uppdelning av den gemensamma staden genom. 

De faktorer som avgör hur segregering går till enligt Knox och Pinch (Ibid, s. 269) kan 

variera från aktivt motstånd i form av protester och utfrysning av individer eller grupper 

som inte anses vara hemmahörande i stadsmiljön. Eller så kan det vara ett mer passivt 

motstånd där minoritetsgrupperingar utesluts från vissa områden och tvingas leva i 

områden som tvingas leva i socialt utsatta områden där det finns liten möjlighet att bryta 

isoleringen och leva i ett icke segregerat område. Det finns dock fler anledningar till 

segregation, som att olika grupperingar frivilligt väljer att leva nära varandra för att på 

så sätt känna en social trygghet och bevara sin kulturella tillhörighet. Eller som en 

medveten strategi från samhällets sida att minska på spänningar genom att hålla olika 

grupperingar åtskilda. 

Vidare fortsätter Knox och Pinch (2010, s. 171) med isolationsteorin (min översättning) 

och frigörelseteorin (min översättning). Där isolationsteorin går ut på att segregation är 

negativt för ett samhälle då det leder till ett ökat gap mellan olika grupper i samhället på 

både ett strukturellt som kulturellt plan.  Frigörelseteorin menar att segregerade 

områden är till hjälp för minoriteter som söker inträde till ett samhälle då ett segregerat 

område fungerar som en satelitbosättning. Där det segregerade området inte bara blir en 

inkörsport till den kultur och det normsystem som råder i värdlandet, utan också blir en 

samlingsplats för att rikta insatser i form av utbildning, resurser och politisk support. 

Knox och Marston (2007, s. 228) beskriver att segregation inte behöver vara påtvingad 

genom att de som är segregerade i samhället inte får något annat val. Segregation kan 

även vara ett frivilligt valt fenomen då de segregerade individerna inte känner sig trygga 



  
 

13 

i eller vill ha den kultursfär som presenteras för dem. Resultat blir ändå detsamma i 

form av utanförskap och isolation mellan grupper. Vidare så beskriver Knox och 

Marston (2007, s 229) i sin bok begreppet congregation (som enligt min översättning 

betecknas som folkförsamling av individer med en specifik grupptillhörighet) som 

innebär att specifika grupper samlas för att på så sätt bevara och försvara sin 

gruppidentitet och kultur.(Ibid). Diskriminering mot minoritetsgrupper kan dock leda 

till ofrivillig folksamling som ett svar eller resultat mot fientligheten och fördomarna 

som kan riktas mot minoriteter. Vidare fortsätter Knox och Marston (2007, s. 229) så är 

segregation resultatet av en blandning mellan congregation och diskriminering av 

minoritetsgrupper i städer. 

2.5 Myndighetsstrategier för integration 

Ytterligare en aspekt som står i centrum för min undersökning är olika myndigheters 

syn och mottagande av nyanlända människor till ett samhälle. 

Lidén och Nyhlén (2013, s. 548) beskriver i sin artikel svenska kommuners påverkan på 

mottagandet av nyanlända i det svenska samhället. I Sverige så har policyer gällande 

flyktingmottagandet mellan centralmakten i Sverige och lokala kommuner varit en 

spänd relation då kommunerna själva har haft en bestämmanderätt i hur många 

nyanlända varje kommun ska ta sig an istället för att helt gå efter den centrala 

myndighetens önskningar. En observation som görs i studien angående kommunernas 

vilja till att acceptera nyanlända är det politiska styret då det generellt kan sägas att 

vänsterorienterad politik ställer sig mer positiv till mottagande och högerorienterad 

politik är mer restriktiv i frågan (Ibid, s. 558).  Även om en kommun inte kan tvingas 

till att ta emot nyanlända så finns det ett ansvar för de mottagna som tagits emot som 

faller på kommunen. Lidén och Nyhlén (2013, s. 550) förklarar att detta ansvar består i 

att en kommun har en skyldighet att stå för förbindelser mellan bostäder och 

utbildningar samt att skapa rum för nykomna både barn som vuxna för utbildning av 

olika former. 

Tharmalingam (2013, s. 3) listar tre förhållningssätt angående införlivningstrategier av 

minoritetskulturer i en majoritetskultur. Dessa tre strategier kan användas i varierande 

grad av myndigheter och dess styrande organ. 
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 Assimilation är det första begreppet och innebär att nyanlända med sin egna 

medhavda kultur ska sugas upp i den kultursfär som de anländer till och på så 

sätt införlivas i den rådande kultursfären och på det sättet bli en del av den 

nationella identiteten baserat på värdsamhällets sociala och kulturella normer  

 

 Den multikulturella införlivningsstrategin är det andra begreppet och står i 

kontrast till Assimilationsstrategin. Det synsättet innebär att behovet av få ha en 

egen kultur hos minoriteter bejakas och ses inte som ett problem med 

införlivningen i värdsamhället då det skapas en hybridkultur och ett 

mångkulturellt samhälle. 

 

 Den tredje strategin är integrationsstrategin och kan sägas vara mellanvägen 

mellan assimilation och det multikulturella. Med integration så förkastas 

assimilationens krav på en enda rådande majoritetskultur samtidigt som 

integrationen jobbar för att överbrygga problem med segregation mellan 

minoriteter och majoriteter genom att sammanföra minoritets med 

majoritetskulturer för att på så sätt minska spänningar mellan dem. 

Kearns och Whitley (2015, s. 2105) har undersökt vad som förknippas med dålig kontra 

bra integration av nyanlända i det brittiska samhällets ögon. Där aspekterna är huruvida 

integration påverkas av var de nyanlända bor, hur länge de stannat i samhället och 

vilken status deras grupp har fått i samhällets ögon. Enligt deras undersökning så visade 

det sig att nyanlända som spenderade tid i Storbritannien förknippades med bra 

integration, men att det var viktigare att ha spenderat tid i ett lokalt område än i landet 

som helhet för att anses vara väl integrerad. Det visade sig också i Kearns och Whitleys 

(Ibid, s. 2125f) studie att människor med utländsk bakgrund lättare hamnar i 

utanförskap och isolation i ett grannområde än vad människor födda i Storbritannien 

löper risk för. Även språket var viktigt, och de individer som behärskade språket bra 

hade även större chans att känna sig mer välkomna i olika områden.  

2.6 Sociala och ekonomiska faktorer för utanförskap 
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Tharmalingam (2013, s. 17) förklarar att oavsett hur systemet kring mottagandet av 

nyanlända är utformat så kommer ett samhälle med delade kulturella rum alltid leda till 

skillnader mellan grupperingar. Multikulturella samhällen som uppstår av 

integrationsprocesser har alltid ett visst motstånd mot skillnader som uppfattas i det 

offentliga rummet. Det är därför viktigt att belysa vilka faktorer som kan påverka 

utanförskap i den statliga integrationsprocessen. 

Det finns ett antal barriärer som uppstår i samband med integrationsprocessen som 

samhället behöver ta itu med. Hume (2015, 510) skriver att utbildningsfaktorn för 

människor som försöker integrera in i ett samhälle spelar en viktig roll. Då Humes 

(Ibid) studie visar att individer med utbildning lättare fångas upp i av samhället och 

hamnar i miljöer som inte anses vara segregerad och har då lättare att anpassa sig till det 

nya samhället. 

Det ligger också i det statliga intresset att göra olika investeringar och ha policyer som 

leder till ett bra mottagande där de nyanlända mår bra och känner en delaktighet i 

samhället och på så sätt bidrar till att förbättra det. Detta enligt Ghosh (2014, s. 731) 

vars studie handlar om hur olika grupper som invandrade till Kanada kan uppleva olika 

intryck av landet beroende på hur mottagningen har sett ut. Det är också viktigt enligt 

Gosh (Ibid, s. 732) att förstå varifrån människorna som söker att integreras in i ett 

samhälle kommer ifrån då integrationsprocessen påverkas av vilka flyktingarna är och 

vilka transnationella band de har och hur det påverkar i vilken takt de integreras in i det 

Kanadensiska samhället. 

Neoliberala värderingar är något som förekommer som en faktor för utanförskap. Huot 

et al. (2016, s. 132) beskriver hur neoliberala värderingar kan påverka synen på 

immigranter som flytt till ett område då dessa blir sedda som antingen en ekonomisk 

tillgång eller ekonomisk belastning. Med Sverige som exempel där flyktingar klassas 

och accepteras efter hur väl de kan bidra till den svenska ekonomin. Hotet mot 

ekonomin och hotet som upplevs mot den nationella säkerheten i form av en 

globaliserande värld (i synnerhet efter elfte september attackerna) bidrar till att det finns 

ett motstånd mot flyktingar som söker sökt sig eller söker sig till en plats att slå sig ned 

på. Mycket av detta motstånd beror enligt Huot et al. (2016, s. 141) på diskursen som 

förs där de neoliberala värderingarna anses hotade och det krävs hart när total 

assimilering av flyktingarna för att skydda sig från det uppfattade hotet. Det krävs 

därför av en statlig organisation att språkbruket och hur insatserna för att ta hand om 
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flyktingfrågan representeras eftersom det i så stor grad spelar roll för varifrån flyktingar 

kommer ifrån och hur de representeras i hur de blir mottagna av lokalbefolkningen på 

platsen de kommer till vilket i sin tur påverkar integrationsprocessen. 

3. Metod 

Eftersom mitt syfte är att analysera hur den rumsliga planeringen av plats för att 

integrera nyanlända tar sig för uttryck inom Kalmar kommun i förhållande till offentliga 

rum så har jag valt att göra en dokumentstudie för att på så sätt få svar på hur den 

rumsliga planeringen för att integrera nyanlända sker inom Kalmar kommun. 

Jag har i min uppsats utgått från Brymans (2008, s. 32) diskussion gällande det 

epistemologiska synsättet interpretationism. Vilket innebär att forskaren ska beakta det 

subjektiva och unika i sociala och samhälleliga studier, istället för ett rent 

naturvetenskapligt objektivistiskt synsätt som traditionellt tillhör den kvantitativa 

inriktningen.   

Ytterligare något jag har tagit i beaktande i min uppsats är generaliseringsmöjligheterna. 

Kvale och Brinkman (2014, s. 15) diskuterar generalisering kopplat till validitet och 

reliabilitet. Generalisering beskriver författarna om möjligheten att resultaten från en 

studie kan överföras till andra situationer, sammanhang eller undersökningspersoner. I 

mitt fall anser jag att generaliseringsmöjligheterna är relativt goda då jag undersökt hur 

Kalmar kommuns integrationsstrategi för att rumsligt integrera nyanlända ter sig. Vilket 

är en situation som borde kunna appliceras på flertalet kommuner i Sverige då många 

kommuner fokuserar på att utbilda och skapa platser och rum för de nyanlända på ett 

likande sätt som sker i Kalmar. Detta jag kopplar ihop med de tankar Lidén & Nyhlén 

(2013, s. 550) har om utbildning, offentliga rum och platser.  

3.1 Dokumentstudie med kvalitativ metod 

En dokumentstudie av offentliga dokument som denna studie består av innebär att 

dokument som publicerats av statliga myndigheter granskas. I den granskningen så 

ligger fokus på data som inte skapats i vetenskapligt syfte men ändå har vetenskaplig 

relevans av samhällsvärde (Bryman, 2008, s. 489). När det gäller skapandet av officiella 

dokumenten så krävs det att forskaren försöker förstå vilket sammanhang de är skapade 

i för att på så sätt kan utläsa vad som menas med innehållet i dokumenten (Ibid, s. 495). 

Metoden för att tolka de dokument som jag valt är att göra en kvalitativ innehållsanalys 
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av de offentliga dokument som jag hittat på Kalmar kommuns hemsida och 

länsstyrelsens i Kalmar kommuns hemsida. Bryman (2008, s. 505) beskriver att en 

kvalitativ innehållsanalys går ut på att med hjälp av olika kategorier söka efter det 

bakomliggande temat som finns i dokumentets förmedlade budskap. När det kommer 

till kodningen av mina dokument så beskriver Kvale och Brinkman (2014, s 241f) 

kodning i en kvalitativ innehållsanalys som en metod för att bryta ned, undersöka, 

kategorisera och jämföra den insamlade datan. Med kodning så bryts texten ner i olika 

delar som sedan kan förstås genom att jämföras med andra källor inom området eller 

ämnet. Vidare fortsätter Kvale och Brinkman (2014, s. 142) kan kodning också leda till 

begreppsstyrd kodning som innebär att redan utvecklade strategier används för att tolka 

resultatet av insamlad data.  

Genom att tolka min insamlade kulturgeografiska forskning så har jag försökt att 

identifiera och tolka ett antal kategorier av hur rum som skapats av organiserade 

myndigheter/policyer, kan förstås samt vilka resultat de visade. Detta har jag sedan 

försökt applicera på de offentliga dokument som jag fått via Kalmar kommuns och 

Länsstyrelsens hemsidor. Detta för att då kunna uttala mig om vilka rum som skapas av 

Kalmar kommun för nyanlända och vilka syften som kan finnas bakom 

integrationsstrategin som används. Enligt Brymans (2008, s. 154) modell om öppen 

kodning som innebär att data bryts ner i olika begrepp som omvandlas till kategorier. 

3.2 Urval 

Denna uppsats är en dokumentstudie som fokuserar på integrationsstrategier i Kalmar 

kommun. Fokus kommer att vara hur dokument beskriver integrationsfrågor som 

hanteras av Kalmar kommun. Fokus kommer även vara på integrationen i Kalmar 

kommun och deras uppgifter, inte själva organisationerna i sig som fått uppgifter 

tilldelade av Kalmar kommun.  

För att få information så har jag sökt efter dokument på de olika virtuella plattformar 

som myndigheter inom Kalmar kommun tillhandahåller samt att jag har gjort ett 

målstyrt urval av de dokument som jag hittat. Ett målstyrt urval är enligt Bryman (2008, 

s. 392) ett val där platser, personer eller organisationer med syfte väljs för att det är av 

relevans för forskningsfrågan. Jag fick ut ett antal dokument som jag ansåg kunde vara 

av relevans och valde ut ett som presenterades av Kalmar kommun och går under 

benämningen ”Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 
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kalmarbor - 2016-2020”. Därefter ett dokument från länsstyrelsen som heter 

”Integrationsstrategi för Kalmar län”. I mitt sökande efter relevanta dokument så fann 

jag även ett från Kalmar kommuns hemsida som var en tjänsteskrivelse och har 

benämningen ” Överenskommelse om nyanlända flyktingar” från 2014. Dokumentet var 

kortfattat och handlade om vilka åtagande Kalmar tog för att ta emot sin del av 

nyanlända som kommit till Sverige. Jag bedömde dokumentet som ej relevant då den 

inte behandlade rumsliga aspekter däremot har jag använt mig av den definitionen på 

nyanlända som presenteras där.   

Jag hittade även dokument på integrationsverkets hemsida men bedömde att uppgifterna 

där gällde mer allmän nivå en lokal nivå för kommuner att förhålla sig till och därför 

inte var vad jag sökte efter. Jag valde även bort ett dokument från Kalmar kommun som 

har benämningen ”Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa 

nyanlända invandrare i Kalmar kommun” från 2013. Den valdes bort eftersom den 

endast gällde en viss grupp med nyanlända och endast var beräknad för 

integrationsstrategi under en begränsad tidsperiod. Jag har valt att granska dokument 

från både länsstyrelsen och Kalmar kommun då de delar på integreringsansvaret i 

Kalmar. Båda organen har publicerat följande dokument på virtuella plattformar 

”Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor - 

2016-2020” av Kalmar kommun och därefter en från länsstyrelsen som heter 

”Integrationsstrategi för Kalmar län”. Syftet med att undersöka de platser som bildas av 

Kalmar kommuns integrationsstrategi och tankarna bakom, vilket baseras på att jag 

anser att integrationsstrategin är avgörande för hur väl nyanlända anpassas i samhället. 

Nedan följer en kort presentation av dokumenten som denna studie baseras på. 

”Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor - 

2016-2020” är ett dokument som beskriver hur Kalmar kommun i samarbete med 

Kalmar Länsstyrelse planerar att arbeta med integrationsfrågor. Detta dokument 

kommer att förkortas HP i texten. 

”Integrationsstrategi för Kalmar län” är ett dokument hämtat från länsstyrelsen och 

presenterar Kalmar länsstyrelses integrationsvision. Dokumentet riktar sina åtgärder 

mot nyanlända kvinnor, män och deras barn, ensamkommande barn, personer med 

uppehållstillstånd för arbete, studier eller liknande samt länets samtliga invånare och 

samtliga partners inom integrationsstrategin. Dokumentets fokus läggs dock på 
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målgrupperna nyanlända och ensamkommande barn. Detta dokument kommer att 

förkortas IS i texten. 

3.3 Reliabilitet och Validitet 

Inom vetenskapliga undersökningar så finns det två begrepp som forskaren bör förhålla 

sig till och dessa är validitet och reliabilitet. Enligt Bryman (2008, s. 49) så innebär 

reliabilitet huruvida resultaten från en vetenskaplig undersökning går att återskapa eller 

inte, om resultaten är tillförlitliga. Det vill säga vad kan tänkas påverka resultatet och 

om det finns faktorer som ger ett helt annat resultat än det tidigare redovisade. Validitet 

innebär att forskaren undersöker det som han eller hon avser att undersöka och inte 

undersöker något annat.  En undersöknings resultat bedöms som sammanhängande och 

riktigt eller osammanhängande i de resultat som kommit av en vetenskaplig 

undersökning Bryman (2008, s. 50). Däremot så är reliabilitet och validitet något 

svårtolkade i kvalitativa undersökningar enligt Bryman (2008, s. 50) då dessa inte 

baseras utifrån korrekta mätningar på samma sätt som kvantitativa studier.  Det finns 

dock metoder för att införliva reliabilitet och validitet med kvalitativa metoder där 

mätning av resultaten spelar mindre roll. I en kvalitativ undersökning så kan reliabilitet 

mätas ur ett begrepp som kallas för extern reliabilitet förklarar Bryman (2008, s. 352). 

Det innebär att studien kan upprepas av andra forskare för att då få ett liknande resultat. 

Att återupprepa en kvalitativ studie har svårigheter då kvalitativa studier oftast 

undersöker olika sociala företeelser som i sig inte går att återskapa till hundra procent.  

I mitt fall med dokumentstudie så går det att återskapa studien då mina källor till 

kunskap och förståelser kommer ifrån skrivna källor vilket är fullt möjligt att replikera. 

Däremot så är det fullt möjligt att min ställning och sociala roll behöver tas i beaktande 

för att kunna replikera studien med liknande resultat som jag uppnått. 

Validiteten är däremot svårare då jag personligen inte interagerat med min 

undersökning utan endast studerat offentliga dokument utan någon interaktion med 

individer eller organisationer som undersökningen berör. Så när det kommer till 

validitet så tänker jag utgå ifrån Brymans (2008, s. 354) beskrivning av tillförlitlighet 

där trovärdighet och överförbarhet får representera validitet. För att skapa trovärdighet 

så kan en forskare försöka återge en så korrekt bild som möjligt i enlighet med de regler 

som finns utformade för en studie. En annan del av validitet inom kvalitativ metod 

beskriver Bryman (Ibid s. 355) som överförbarhet som kan liknas vid extern validitet. 
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Fokus ligger både på den unika meningen i det som undersöks och den unika miljön 

samt hur resultaten av dem kan överföras.  

3.4 Etik i förhållande till etiska riktlinjer 

De etiska riktlinjer som jag beaktar i denna uppsats är hämtade från Bryman (2008) och 

Linnéuniversitetets Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora (2013). Brymans (2008) 

beskriver hur forskare bör hantera källor som hämtats från internet (Bryman, 2008, s. 

141f). Vilket är aktuellt med denna uppsats då mina primärkällor för analysen av 

Kalmar kommuns integrationsstrategier är hämtade från internet. Bryman (2008) listar 

fyra punkter som bör tas i beaktande då forskning görs med källor som är hittade via 

nätet: 

 Information arkiveras på ett offentligt sätt och är lättillgänglig. 

 Det krävs inget lösenord för att komma åt informationen. 

 Materialet är inte av känslig natur. 

 Ingen policy och inga regler som finns formulerade på sidan förbjuder 

användning av materialitet. 

Bryman (2008, s.141f) förklarar att om inte dessa punkter är uppfyllda så bör forskaren 

ifråga kontakta upphovspersonerna och be om lov för undersökning av materialitet. 

Enligt Regeringskansliet officiella hemsida ( www.regeringen.se, 2015) innebär 

offentlighetsprincipen att allmänheten har rätt till att ta del av offentliga handlingar 

bland annat från kommuner och staten. Offentliga handlingar räknas som offentliga om 

de förvaras hos en myndighet är skapade av en myndighet eller skickade dit. 

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, 

exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom 

allmänna handlingars offentlighet. Med detta anser jag att Både ”Integration - en 

handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor - 2016-2020” och 

”Integrationsstrategi för Kalmar län” är offentliga handlingar som jag kan använda mig 

av i min studie  

De riktlinjer som jag haft i åtanke från Linnéuniversitetet (2013, s. 5) gäller 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskaren ska 

undersöka aktuella frågor som är till nytta för samhället. Med det så menas att aktuella 

http://www.regeringen.se/
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kunskaper som finns inom ämnet ska förbättras och försöka utvecklas på ett sätt som 

gagnar både forskning och samhället. Även om min studie inte direkt innefattar några 

privatpersoner och hämtar sin empiri ur dokument som är fullt tillgängliga för 

allmänheten så är det ändå relevant att ha individskyddskravet i åtanke då människors 

livssituation ingår i min undersökning. Individskyddskravet innebär enligt 

Linnéuniversitetet (Ibid) att samhällets medborgare (här tolkar jag medborgare som alla 

individer som delar samhälle) i forskningen ska skyddas från kränkning eller skada. I 

min studie så varken deltar eller ingår enskilda personer, utan det är endast 

organisationer, företag och grupper inom samhället som ingår. Det betyder inte att jag 

kan uttrycka mig hur jag vill utan måste tänka på att mina ord skulle kunna upplevas 

som missvisande och stöttande då jag generaliserar angående alla inblandade parter i 

integrationsprocessen som pågår i Kalmar. 

När ett samhällsvetenskapligt ämne avhandlas så går det inte att undvika personliga 

åsikter från forskarens sida, utan forskarens politiska och moraliska synpunkter kommer 

att lägga grunden för antaganden och förutsättningarna för att ta sig an olika 

forskningsfrågor (Bryman, 2008, s. 143). Enligt Bryman (2008, 145) så kan de två 

sociologerna Becker och Gouldner ge två olika synsätt på forskarens privata roll som 

aktör i ett vetenskapligt arbete. Enligt Becker så går det inte att undvika personliga 

åsikter i olika frågor och den stora frågan för en forskare är att välja rätt sida och inte att 

försöka undvika sina åsikter som är oundvikliga. Bryman (Ibid) förklarar att enligt 

Gouldner så stämmer inte detta då det enligt honom var möjligt för en forskare att inte 

välja sida trots personliga åsikter och att forskaren ifråga är kapabel att se olika sidor 

från olika läger istället för att välja en åsikt att följa.   

Jag har personligen försökt att inta Gouldners ståndpunkt om att förhålla mig neutral till 

mitt arbete men jag är medveten om att integration och nyanlända är en känslig fråga 

som kan väcka starka känslor såväl som politiska åsikter. Bryman (2008, s. 145) 

fortsätter vidare med att forskaren Liebeling utvecklar Gouldners teori med att det inte 

bara går att se fördelar med olika perspektiv, utan att det även går att beskriva dessa 

utan att förringa eller göra någon av parterna upprörda. Genom att försöka hålla det i 

minnet så hoppas jag kunna ge en saklig och neutral bild av frågan trots mina egna 

personliga ståndpunkter. 
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4. Resultat av integrationsstrategier och skapandet av rum i Kalmar 

I detta kapitel presenteras resultatet av de teman som ingår i min analys av mina utvalda 

dokument. Jag har valt teman genom att läsa igenom texterna och sen motivera temats 

betydelse efter min teori och tidigare forskning. I temat “ 4.1 mottagande för 

nyanlända” har jag försökt analysera vad som kan räknas som politiska motiv bakom 

skapandet av rum för nyanlända. I temat “4.2 rum för att skapa integration och undvika 

segregation” har jag försökt analysera de delar som behandlar de demografiska och 

kulturella delarna av den rumsliga planeringen. I det sista stycket “4.3 utbildning för en 

hållbar samhällsetablering” har jag försökt analysera den rumsliga integrationsstrategin 

utifrån ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Dessa är teman som jag kunnat utläsa 

ur de offentliga dokumenten. Trots att jag har skiljt de olika delarna i dokumentet från 

varandra så är ändå många av de separata delarna och åtgärderna sammankopplade med 

varandra.     

4.1 Rum för mottagande av nyanlända 

Ett tydligt syfte som presenteras av både Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 2015) 

och Länsstyrelsen (IS, Länsstyrelsen Kalmar län, 2015) är behovet av att skapa 

integration och ta emot de nyanlända på ett effektivt och värdigt sätt. Länsstyrelsen 

(Ibid, s. 2) skriver att Kalmar län vill skapa ett samhälle med ett mottagande som gör att 

alla invånare har samma förutsättningar och varje enskild individ ska ses som en resurs 

och styrka för länet. Varje individ ska få ett mottagande som bidrar till regionen och 

lokalsamhällets utveckling såväl som individens personliga utveckling. Kalmar 

kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s. 6) skriver även att ett ännu mer effektivt 

system för mottagande och integrering av nyanlända än det dagsaktuella behöver 

utvecklas så de olika instanserna som jobbar med mottagande och integrering kan 

samarbeta och lära av varandra. Det finns även ett tillväxtperspektiv i mottagandet av 

nyanlända. Kalmar kommun (Ibid) beskriver vision 2025 som är en tillväxtmodell med 

utgångspunkt att Kalmar ska ha 75 000 invånare år 2025. För att uppnå den tillväxten är 

mottagandet av nyanlända ett måste. 

Myndigheternas uppgift i Kalmar är att övervaka och bidra med hjälp i samarbetet 

mellan olika insatser i Kalmar för att på så sätt kunna ta emot och integrera de 

nyanlända. Kalmar länsstyrelse (IS, Länsstyrelsen Kalmar län, 2015, s. 5) beskriver att 

länsstyrelsen uppgift är att främja den regionala samverkan av aktörer för att integrera 
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nyanlända på bästa sätt i samhället. Kalmar länsstyrelse (Ibid, s. 3) har identifierat fem 

områden som tillsammans ska utgöra grundpelarna i en god integration. Språk, hälsa, 

arbete/ kompetens, bostad, och slutligen social sammanhållning. I utförandet av att 

skapa rum för nyanlända så framgår det av Kalmar Kommun (HP, Kalmar kommun, 

2015, s. 11) att åtgärder för att skapa förståelse och erfarenheter av olika kulturella 

inslag i kommunen med syfte att förändra dålig attityd mot nyanlända och 

diskriminerande åsikter.   

Dessa områden bör enligt Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s. 7) få extra 

fokus i kommunens integrationssatsningar eftersom det är där individer med utländsk 

härkomst ofta centreras samt att valdeltagandet är lägre i de områdena. Vidare fortsätter 

Kalmar kommun (Ibid, s 8) med att kommunledningskontoret ska stå för mottagandet 

av nyanlända och ansvara för att etablering i samhället äger rum genom att ha ett 

kommungemensamt program som inkluderar alla kommunens aktörer och partners. I det 

kommungemensamma programmet så ingår det att aktörer som kulturförvaltning- och 

förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, 

kommunledningskontoret, omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret ska 

skapa och utveckla olika platser för att kunna underlätta integrationen för nyanlända och 

leda till kontakt mellan de nyanlända och lokalsamhället. Exempel som ges på sådana 

rum är biblioteksfilialer och familjecentraler. 

4.2 Rum för att skapa integration och undvika segregation 

Enligt Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s 9) så går det att beskriva vissa 

delar av Kalmar som segregerad men genom samhällsbyggnadskontoret så är målet att 

skapa bostäder med hyror som inte är så höga att nyanlända stängs ute från 

bostadsmarknaden (Ibid, s. 8). Syftet med att satsa på bostäder är att tackla ett ökande 

problem med att det är större efterfrågan än tillgång på aktuella bostäder. Kalmar 

Kommun (Ibid, s. 4) beskriver att de bostäder som är aktuella för den invandrade 

befolkningen är i första hand hyresrätter eftersom det finns problem med segregation i 

vissa delar av Kalmar. Enligt Kalmar kommun (Ibid, s. 9) så är stadsdelarna Åby, 

Gamla stan och Stensberg de områden där det finns minst folk med utländsk bakgrund. I 

motsats till Norrliden och Oxhagen som är de områden i Kalmar där störst del av 

utrikesfödda bor. Att det i bostadsområden satsas mycket på kollektivtrafik har sin 

förklaring i att en förbättrad kollektivtrafik mellan områden ska motverka att människor 

blir fast i olika stadsdelar och istället för staden ur ett perspektiv som en enda stor enhet. 
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Samtidigt som en väl fungerande kollektivtrafik gör det lättare för nyanlända att delta i 

olika aktiviteter och föreningsliv av olika slag.  

Även de rum som arbetsplatsen utgör är en viktig del för planeringen av integrationen 

av nyanlända i Kalmar. De åtgärder som finns i Kalmar kommuns (HP, Kalmar 

kommun, 2015, s.10) handlingsplan för arbete och sysselsättning motiveras med att det 

är mer vanligt för utrikesfödda invånare att knyta kontakter och vänskapsband med 

andra invånare än ur den egna gruppen på arbetsplatsen än vad det är i ett uppblandat 

bostadsområde. Det är därför som det är viktigt att samtliga förvaltningar inom Kalmar 

kommun satsar på möjliggöra språkskolor av olika slag för att se till att nyanlända och 

utrikesfödda så snabbt och effektivt som möjligt kan satsa på arbete, praktik eller 

studier, och även knyta kontakter där (Ibid, s. 11). Även om arbetsplatsen är tänkt som 

ett medel för integration så finns det också en ekonomisk aspekt med att integrera 

nyanlända till arbetsplatsen. Den ekonomiska aspekten ligger i att försöka få in de 

nyanlända i de delar av arbetsmarknaden som är i behov av ny personal.  

Därför ska kommunen med hjälp av utbildning och dialog med företag få fler nyanlända 

att söka sig till arbetsplatser där det förväntas att råda personalbrist. Enligt Kalmar 

kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s. 12) rör det sig om yrken inom vård och 

omsorg (framförallt äldrevården), lärare av olika slag och inom hotell och 

restaurangsektorn. I utförandet att förena arbetsplatser i Kalmar med integration av 

nyanlända beskriver Länsstyrelsen i Kalmar (IS, Länsstyrelsen, Kalmar Län 2015, s. 8) 

hur olika företag i Kalmar kan förbättra och hjälpa till att ta emot nyanlända. För att 

satsa på sysselsättnings för nyanlända så har Almi företagspartner i Kalmar län tagit på 

sig att hjälpa utrikesfödda med rådgivning och finansiering vid start av eget företag. Att 

hjälpa nyanlända att starta egen verksamhet är något som företaget Coompanion även 

kan bistå med. Organisationen företagarna ska hjälpa nyanlända att etablera sig på 

arbetsmarknaden genom att anordna träffar mellan olika företagare och utrikesfödda för 

att på så sätt dela kunskaper och se till att få rätt sorts personal till olika företag. 

Länsstyrelsen Kalmar län (Ibid, s. 10) beskriver att genom Lantbrukarnas riksförbund så 

ska det förmedlas praktik och arbetsplatser för individer med utländsk härkomst 

Ytterligare en viktig aspekt i integrationsprocessen läggs vid de rum som skapas av 

fritidsaktiviteter och olika kulturella sammanhang. Den sociala och kulturella 

delaktigheten är något som det läggs stort fokus på i Kalmar kommuns (HP, Kalmar 

Kommun 2015, s. 8) handlingsplan. Individer som kommit till Sverige utanför Europas 
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gränser upplever också utanförskap både praktiskt och socialt i högre grad än personer 

inifrån Europa. Tanken bakom att satsa på idrotts och kulturföreningar är att på så sätt 

skapa integration där ungdomar från olika förhållanden träffas och utvecklar 

erfarenheter från varandra. Förutom att föreningslivet öppnar upp för integration och 

sysselsättning så finns det en förhoppning om att det även ska leda till förbättrade 

attitydfrågor grupperingar emellan och mindre diskriminering i samhället då grupperna 

lär sig att agera tillsammans i privata sammanhang (Ibid, s. 9). Det finns också ett antal 

organisationer som med stöd och samarbete från Länsstyrelsen i Kalmar (IS, 

Länsstyrelsen Kalmar län, 2015, s. 9) ska främja integrationsprocessen genom olika 

sociala och kulturella aktiviteter. Det är Kalmar läns museum som innehar ansvaret att 

se över det fokusområde som betecknas som social sammanhållning. Kalmar läns 

museum erbjuder sina lokaler som en mötesplats mellan individer och ska aktivt arbeta 

för att utveckla ett kulturarv som präglas av mångfald. Vidare erbjuder muséet att 

utbilda skolor och föreningar i social och kulturell hållbarhet ur ett kulturarvsperspektiv. 

Hushållningssällskapet ska också delta i integrationsarbetet i Kalmar genom att anordna 

aktiviteter för en miljö hållbar integration i organisationens lokaler och med hjälp av 

befintliga resurser. 

4.3 Utbildning för en hållbar samhällsetablering 

När det kommer till utbildning för nyanlända så är planerna som presenteras av 

Länsstyrelsen i Kalmar (IS, Länsstyrelsen Kalmar län, 2015, s. 10) inte bara att skapa 

rum för att utbilda sig inom olika områden och språkundervisning. Tanken är även att 

skapa platser för möten mellan nyanlända och personer som redan är etablerade i 

samhället. I detta spelar Linnéuniversitetet en viktig roll då universitetet ska bidra till att 

synliggöra och erbjuda kurser, program och olika arrangemang för att på så sätt skapa 

mötesplatser mellan universitetsvärlden och personerna knutna till den och nyanlända. 

Förutom att anstifta språkverkstäder genom instanser som migrationsverket så ska 

regionförbundet Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen verka för att ge aktivt stöd 

till nyanlända där det ingår samhällsorientering på modersmål. 

Den strategi som finns bakom utbildning av nyanlända poängterar att det kommer 

påverka såväl arbetsmarknaden som etableringen i samhället för de nyanlända. Enligt 

Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s. 13) så har utbildningen en väldigt stor 

påverkan på nyanlända ungdomars framtidsmöjligheter, etablering på arbetsmarknaden 

samt samhällsintegration. Stor vikt ska också ges till nyanlända barn och ungdomar som 
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anlänt till Sverige efter skolstarten då endast hälften av dem i genomsnitt uppnår 

gymnasiebehörighet, vilket är en förutsättning för så gott som alla jobb på 

arbetsmarknaden. De åtgärder som beskrivs för att skapa rum med förutsättningar för att 

fånga upp de nyanlända på ett effektivt sätt är riktade mot barn och unga samt 

vuxenutbildningar. I insatserna för barn och unga så ska barn- och 

ungdomsförvaltningen och Södemöre kommundelsförvaltning ska satsa och stödja 

skolor och förskolor i Kalmar kommun. Detta genom att aktivt arbeta för att ungdomar 

ska intressera sig för gymnasieprogram som leder till anställningar inom bristyrken. 

Kalmar kommun (Ibid) beskriver även att de ska arbeta för att utveckla skolan till en 

aktör som kan informera om sin verksamhet på flera olika språk, exempel på det är 

kösystem och föräldramötesinformation som ska erbjudas på olika modersmål. För 

vuxna individer så ska kommunledningskontoret starta fler orienteringskurser för 

vuxenutbildning med fokus på gymnasial vård och omsorgskurser.  

Vidare så ska kommunledningskontoret se över utvecklingen av svensklärare till den 

kommunala vuxenutbildningen för att underlätta språkundervisningen för nyanlända. 

Det faller på kommunledningskontoret tillsammans med Barn- och 

ungdomsförvaltningen, Södemöre kommundelsförvaltning och social förvaltningen att 

undersöka möjligheter för föräldralediga att delta i språkundervisning i lokaler som 

familjecentraler och öppna förskolor. 

5. Analys och diskussion av integrationsstrategier och rum 

De rum som jag upptäckt att Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar planerar att 

skapa genom att satsa på sysselsättning, utbildning, fritid och kultur har som syfte att ta 

emot nyanlända och integrera dem i samhället. Satsningarna på rum som ska motverka 

integration görs eftersom Kalmar kommun (HP Kalmar kommun, 2015, s. 3) vill 

undvika segregation genom kulturella och socioekonomiska skillnader. Enligt 

länsstyrelsen i Kalmar så är integrationen en ömsesidig process som fokuserar på 

lösningar som berikar mångfalden vilket motverkar ett samhälle som är slutet mellan 

olika grupper (IS Länsstyrelsen Kalmar Län, 2015, s. 2). Att skapa rum som ger 

delaktighet och integration istället för segregation är något som ligger i myndigheters 

intresse enligt Abbasian (2003, 28) eftersom då mår invånarna i ett samhälle bra utan att 

skada produktionen eller samhällsordningen. Med tvåkulturella invånare så får 

samhället de resurser som finns hos olika individer samtidigt som individerna får 
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behålla sin kultursfär (Ibid, s. 30). Kalmars strategi att satsa på integration följer 

Tharmalingams (2013, s. 3) beskrivning av tredje strategin för att inkorporera 

minoriteter med att inte försöka assimilera bort ursprungskulturer men överbrygga vissa 

skillnader för att skapa ett produktivt och välmående samhälle. 

Enligt Holt-Jensen (1999, s. 147) så är det offentliga rummet något som kan förändras 

genom de olika möten och händelser som inträffar i rummet.  Integrationsstrategin i 

Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s. 9) är planerad utifrån att offentliga 

rum kan vara stängda av normsystem, därför så satsar Kalmar kommun (Ibid) att med 

stöd av kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen leda olika fritids och 

frivilligorganisationer i integrationsarbetet. Dessa föreningars uppdrag är att ge stöd åt 

och i samförstånd med olika ideella och föreningsaktörer skapa platser åt nyanlända för 

att ta del olika befolkningsgruppers kulturella egenskaper och på så sätt öka förståelsen 

för varandra i de delade offentliga och semi offentliga rummen. För att göra dessa rum 

effektiva i att nå ut till nyanlända så ska Kultur- och fritidsförvaltningen samt 

socialförvaltningen utveckla nya kultur och idrottssatsningar i de närområden som 

nyanlända visats i. Samt att kultur-och socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och 

Södemöre och Kalmars kommundelsförvaltningar utbildar vuxna personer med utländsk 

härkomst i föreningskunskap för att säkerställa att dessa rum kan nå ut till de nyanlända.  

Detta kan motverka effekten av att det bildas klyftor mellan olika kulturella grupper 

som inte hittar gemensamma ytor att vistas på eller gemensamma ståndpunkter som 

beskrivs av Daniel et al. (2016, s. 201). Med de planerade insatserna i kultur och 

fritidsverksamheterna så leder det till bättre förståelse och minskad segregation mellan 

grupperingar i samhället i enlighet med vad Valentine (2008, s 334) skriver om sociala 

koder inom offentlig miljö där olika kulturyttringar kan accepteras på ytan men inte 

leder till någon meningsfull integration såvida det inte finns gemensamma ytor där de 

olika grupperna kan lära känna varandra på ett meningsfullt sätt.   

5. 1 Rum för att skapa relationer 

Lobo (2016, s 165) beskriver att osäkerhet i relationer mellan olika grupper i samhället 

leder till en minskad ambition att dela det offentliga rummet. Även den lokala politiken 

påverkar viljan av att dela det offentliga rummet. I Kalmar så kommer de lokala 

myndigheterna att öppet verka för inte bara för att se till att rum för de nyanlända finns 

tillgängliga men också att diskursen och de värderingar som finns där även säkerställer 
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att de positiva i ett mångkulturellt samhälle lyfts fram (HP, Kalmar kommun, 2015, s. 

11). Daniels et al. (2016, s 201) Beskriver hur tolerans i det offentliga inte är en garanti 

för förståelse eller sympatier mellan olika grupperingar. Utan olika grupper behöver 

hitta olika plattformar för att kunna möta varandra och få meningsfullt utbyte. Sådana 

plattformar kan ges av samarbetet med Länsstyrelsen (IS, Länsstyrelsen Kalmar län, 

2015, s 9) och dess partner som Kalmar Läns museum som bidrar med lokaler för att 

nyanlända ska kunna möta andra i övriga samhället och Länsmuseet ska även bidra med 

att upplysa samhället om de olika kulturerna.  

Med det tolkar jag att om de lokala myndigheterna tillsammans med sina 

samarbetspartners kan inspirera samhället att få förståelse för olika gruppers kulturella 

särdrag så skulle det minska effekten av fördomar mellan grupper 

I neoliberala samhällen så finns det risk för att nyanlända ska klassas som ett hot enligt 

Huot et al., (2016, s.140f). Eftersom neoliberala värderingar i ett samhälle riskerar att 

kollidera med flyktingar och utmåla dem som ett hot mot den nationella och 

ekonomiska säkerheten, om det inte finns en form av mottagning för nyanlända som 

kontrolleras av någon form av myndighet som aktivt stödjer och försöker inkorporera de 

nyanlända i det befintliga systemet. Det finns planer i Kalmar för att integrera 

nyanlända på ett sådant sätt att de ses som en tillgång för ekonomin och tillväxten och 

inte som ett hot. De rum som skapas för detta finns framförallt på arbetsmarknaden. 

Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 2015, s 12) beskriver att inom vissa 

jobbsektorer så saknas det personal, och därför vore det en bra situation att få in 

nyanlända på arbetsplatser som inte bara gav upphov till integration utan också bidrog 

till personal i yrken som där det råder personalbrist. Detta kan också stämma överens 

med Huot et al.s (2016, s 132) argument för att det skett ett skifte från humanitära 

neoliberala värderingar i västvärlden, till en mer ekonomisk och neoliberal syn på 

nyanlända och deras situation. I den mån att Kalmar kommun (HP, Kalmar kommun, 

2015) beskriver att de nyanlända behövs i Kalmar utifrån ett tillväxtperspektiv och att 

det gäller att lotsa in dem på yrken eller utbildningar som behövs rent ekonomiskt 

snarare än att argumentera för de humanitära skälen att hjälpa dem.  

Vilket får mig att dra slutsatsen att den rumsliga planeringen när det gäller jobb har en 

ekonomisk vinkel såväl som integrationsmässig. För att kunna få in de nyanlända på 

arbetsplatser med personalbrist så krävs det enligt mig att Kalmar kommun skapar rum 

för att kunna lotsa in individerna i dessa yrkeskategorier. Dessa rum består utav 
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kompletterande undervisning eller gymnasieutbildningar som ska skapa intresse och 

kompetens för att nyanlända ska vilja satsa på de kategorierna. 

5.2 Ofrivillig segregation  

Segregation beskrivs av Knox och Pinch (2010, s. 338) som att minoritetsgrupper av 

olika skäl inte platsar in i den urbana miljön och på så sätt blir ojämnt fördelade i 

staden. För att förhindra att Kalmar blir en segregerad stad så satsar kommunen på att 

bygga hyresrätter med så pass billiga hyror att de nyanlända kan etablera sig i Kalmar 

utan att hamna i segregerade områden. De områden som anses vara segregerade är 

Norrliden och Oxhagen som till stor del har invånare med utländsk bakgrund, kontra 

Gamla stan och Stensberg där det är mer ovanligt med invånare med utländsk bakgrund 

(Kalmar kommun, 2015, s. 9). Min tolkning av satsningarna på att underlätta för 

nyanlända att etablera sig i områden över hela Kalmar mynnar ut i att Kalmar kommun 

vill att segregerade rum undvikas och ge en mer harmonisk fördelning av nyanlända i 

staden.  

Det är tydligt att Kalmar kommun ser segregation som något dåligt i likhet med den 

isolationsteori som Knox och Pinch (2010, s. 171) beskriver som negativt för ett 

samhälle då segregering leder till att det skapas klyftor mellan olika grupper i ett 

segregerat samhälle. Med det anser jag att det finns en risk för att det ska ske en 

ofrivillig assimilation av de nyanlända genom att Kalmar kommuns förslag om en 

jämnare fördelning av olika kulturer mellan stadsdelarna. Detta baserar jag på hur Knox 

och Marston (2007, s. 228) beskriver hur människor frivilligt kan samlas i stora grupper 

för att bevara sin identitet och kultur. Genom att då ta bort möjligheterna till att samla 

minoritetskulturer så finns alltså risken att den assimileras upp i majoritetskuturen. 

Även att i Kalmar se till att nyanlända inte har tillgång till satelitbosättningar skulle 

kunna leda till att deras kultur inte kan bevaras då de blir isolerade i den stora 

normkulturen istället. Här har jag även i åtanke Knox och Pink (2015, s. 171) 

frigörelseteorin om att det behövs segregerade områden som en inkörsport till samhället 

för nyanlända. För att ytterligare göra Kalmar till en rumslig integrerad stad mellan 

stadsdelarna så finns det även planer på att bygga ut kollektivtrafiken (HP, Kalmar 

kommun, 2015, s. 5). Att öka den mängd människor som rör sig mellan stadsdelarna 

kommer att vara effektivt för att bryta segregation genom att ändra den allmänna 

uppfattningen om att i vissa stadsdelar så finns det normalt sett bara en typ av 



  
 

30 

människor. Detta baserar jag på Cresswells (2015, s. 124) beskrivning att det offentliga 

rummets inkludering och exkludering avgörs av hur det är uppbyggt. 

5.3 Rum för etablering och utbildning 

Mitt resultat visade att en stor del av de rum som kommer att skapas i och med Kalmar 

kommuns integrationsstrategi är inom utbildning. Kalmar Länsmuséum, 

Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar ska stå för att utbilda nyanlända och 

allmänheten i Kalmar för att på så sätt kunna skapa ett mångkulturellt och förstående 

samhälle (Länsstyrelsen Kalmar Län, 2015, s. 9). Enligt Hume (2015, s. 510) så hjälper 

även utbildning till med integrationen då utbildade personer med utländsk bakgrund har 

lättare att anpassa sig i samhället. Dessutom enligt Kearns och Whitley (2015, s. 2125f) 

så har invånare som behärskar värdlandets språk bra löper mindre risk för att hamna i 

utanförskap eftersom de språkliga kunskaperna påverkar hur väl mottagna personer med 

utländsk bakgrund uppfattar att de blir i sina grannområden, där bra kunskaper 

resulterar i en känsla av mer välkomnade. Med detta så anser jag att utbildningar 

förutom att kunna stimulera arbetsmarknaden ur ett neoliberalt synsätt kommer det 

också skapa interaktion mellan nyanlända och redan etablerade personer i Kalmar. 

I utbildningsplanerna (IS, Länsstyrelsen Kalmar län, 2015, s. 10) för nyanlända är 

tanken inte bara att skapa rum för att utbilda sig inom olika områden och 

språkundervisning. Tanken är också att skapa platser för möten mellan nyanlända och 

personer som redan är etablerade i samhället. I detta spelar Linnéuniversitetet en viktig 

roll enligt Länsstyrelsen (IS, Länsstyrelsen Kalmar län, 2015, s. 11) då universitetet ska 

bidra till att synliggöra och erbjuda kurser, program och olika arrangemang för att på så 

sätt skapa mötesplatser mellan universitetsvärlden och personerna knutna till den och 

nyanlända. Förutom att anstifta språkverkstäder genom instanser som migrationsverket 

så ska regionförbundet Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen verka för att ge 

aktivt stöd till nyanlända där det ingår samhällsorientering på modersmål. Min tolkning 

av Kearns och Whitleys (2015, s. 2125) effekter kan i min mening leda till positiva 

effekter genom att skapa en interaktion mellan nyanlända och de redan etablerade 

individerna i samhället genom att satsa på språk kan detta leda till positiva effekter 

enligt min tolkning. 
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6. Diskussion och Slutsats 

Efter att ha studerat dokumenten ”Integration- en handlingsplan med fokus på inrikes 

och utrikesfödda kalmarbor- 2016-2020” och ”Integrationsstrategi för Kalmar län” så 

har jag fokuserat på den urbana geografin med inriktning på följande frågor: 

 Hur ser de planer som Kalmar kommun har för att rumsligt integrera nyanlända 

ut? 

 Vilka rum är det som avses med planeringen av integrationen av nyanlända? 

 Hur påverkar Kalmar kommuns integrationsstrategier de rum som planeras? 

 

I min studie av dokumenten ”Integration- en handlingsplan med fokus på inrikes och 

utrikesfödda kalmarbor- 2016-2020” och ”Integrationsstrategi för Kalmar län” så var 

specifikt ordet integration i fokus. Med integration så är tanken att Kalmar ska få en 

befolkning som är välanpassad till varandra men inte assimilerad eller segregerad. Detta 

integrationssynsätt genomsyrar i stort all rumslig planering för att integrera nyanlända i 

Kalmar. Denna slutsats kommer från mitt resultat hur integrationen var planerad från 

Länsstyrelsen och Kalmar kommuns sida att minska på spänningar mellan kulturer och 

undvika en diskriminerande och negativ bild av andra kulturer. Samt deras vilja att 

bevara de nyanländas egna kulturer och se mångkultur som en resurs för Kalmar. 

Mitt resultat av vilka rum som kommer skapas för integreringen av nyanlända gav fyra 

typer av rum. Rum inom arbete och sysselsättning, rum inom fritid och sysselsättning, 

rum inom utbildning och slutligen rum som ska förhindra segregation mellan 

stadsdelarna i Kalmar. 

Den rumsliga planeringen för att kunna integrera nyanlända via arbete och 

sysselsättning ska leda till integration mellan nyanlända och övriga samhället. För att 

uppnå det har kommunen i Kalmar satsat på att se till att nyanlända ska kunna integreras 

via arbetsmarknaden. För att kunna genomföra detta försöker Kalmar kommun förbättra 

synen som arbetsgivare och samhället har av olika kulturer och även lyfta fram det 

positiva i att ha en mångkulturell personalstyrka. För att på så sätt göra arbetsplatsen till 

ett rum som kan ta tillvara på nyanlända och fungera som inkörsport till samhället. Jag 

fann också ett ekonomiskt perspektiv på att integrera de nyanlända i yrken som det råder 

brist på personal i, vilket stämmer överens med att Huot et al (2016) beskriver moderna 
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neoliberala systems önskan med att nyanlända ska leva i rum som genererar tillbaka till 

samhället. 

Av de rum som kommer att skapas för att bidra till att rumsligt integrera nyanlända är 

rum som finns inom fritid och kultur. Här framgår det av Kalmar kommun att stöd åt 

olika fritidsorganisationer som riktar sig mot nyanlända kommer att ge resultat i form av 

en förståelse mellan grupper då de får en plattform att mötas på som liknar det Daniels 

et al. (2016) beskriver om möten mellan grupper i offentliga rum. Dessa rum kommer 

att leda till en acceptans som sträcker sig förbi vad Valentine (2008, s. 334) skulle kalla 

acceptans på ytan, då rummen kommer fånga upp nyanlända och ge dem meningsfullt 

utbyte med övriga delar av samhället. 

Rum som ska verka inom utbildning som Länsstyrelsen, Kalmar läns museum och 

Linnéuniversitetet har inte bara ett syfte i att utbilda nyanlända utan kommer också 

enligt min tolkning att leda till förbättrade relationer och integrering mellan nyanlända 

och övriga individer i samhälle vilket baseras på Kearns och Whitleys (2015) 

beskrivning om hur utbildning i framförallt språk bidrar till att förbättra integrationen 

och skapar plattformar för möten mellan nyanlända och övriga samhället, samt Humes 

(2015) beskrivning av utbildning som en viktig del i att undvika segregation och 

utanförskap. 

Ytterligare en viktig del som jag kom fram till var rummen som skulle förhindra 

segregation mellan stadsdelarna i Kalmar. Genom att satsa på att bostäder som ska 

fördela populationen av nyanlända över Kalmar så är planen att segregationen ska 

minska enligt ett mönster liknande Knox och Pinchs (2010) isolationsteori. Däremot så 

skulle avskaffandet av satellitbosättningar och segregerade stadsdelar kunna leda till en 

ofrivillig assimilation av de nyanländas kultur då en minoritetskultur lätt absorberas av 

en majoritetskultur såvida den inte är samlad. De satsningarna som Kalmar kommun 

(ÖP, Kalmar kommun, 2015) presenterar på ökad kollektivtrafiken medverka till en 

förbättrad integration mellan de olika stadsdelarna då det sätter nya gränser för vad som 

är accepterat i rummet. 

Denna studie har fokuserat på de rumsliga aspekterna på integration som planerats av 

Kalmar kommun men i den aspekten så finns inga andra perspektiv än de Kalmar 

kommun och Länsstyrelsen i Kalmar ämnar utföra. Ett intressant perspektiv vore kanske 

att mer i detalj studera hur alla samarbetspartner planerar och ser på hur de rumsligt 
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tänker utföra planerna på att integrera nyanlända. Eller att se perspektivet ur de 

nyanländas ögon istället och vad deras personliga erfarenheter kan innebära för 

integrationsprocessen. 

 7. Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på den rumsliga utvecklingen i samband med 

integrationsstrategier för nyanlända som förs av Kalmar kommun i staden Kalmar och 

vilka metoder och strategier som finns för att på olika sätt göra nyanlända till en del av 

samhället. Tidigare forskning på nyanlända har innan modern tid inte fokuserat på de 

processer som uppstår då nyanlända når ett område, utan snarare lagt fokus på resan dit. 

Den tidigare forskningen visar också att det finns en rädsla mot nyanlända som ses som 

ett hot mot det etablerade ordningen och ekonomin. Mycket av de uppfattade hoten 

ligger i att det uppstår konflikter i mellan olika kulturella uttryck som leder till 

segregation mellan olika grupper i samhället. För att motverka dessa effekter så finns 

det vissa metoder som myndigheter kan ta till för att invånare ska kunna leva 

tillsammans i uppblandade miljöer. Dessa metoder gå ut på att skapa möten och rum 

som ger meningsfull kontakt och förståelse för varandras kulturella olikheter och 

fördelarna med ett mångkulturellt samhälle. Teorier som varit centrala för denna studie 

är begrepp som har med integration att göra. Då assimilation, multikulturalism och 

hybridisering 

Denna uppsats är en dokumentstudie som utifrån följande frågeställningar söker besvara 

hur den rumsliga planeringen av platser för att integrera nyanlända tar sig uttryck i 

Kalmar kommun genom följande frågeställning: 

 

 Hur ser de planer som Kalmar kommun har ut för att rumsligt integrera 

nyanlända ut? 

 Vilka rum e] är det som avses med planeringen av integrationen av nyanlända? 

 Hur påverkar Kalmar kommuns integrationsstrategier de rum som planeras? 

 

Då detta är en dokumentstudie som fokuserar på de den planeringen av platser för att 

integrera nyanlända så har två offentliga dokument med hjälp av ett målstyrt urval valts 

ut för att besvara studien. Urvalet av dokument fick jag från officiella myndigheters 

nätverkssidor och valet speglade inte bara ur ett rumsligt perspektivet utan skulle också 
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vara regionalt “Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 

kalmarbor - 2016-2020” av Kalmar kommun” och därefter en från länsstyrelsen som 

heter ”Integrationsstrategi för Kalmar län”. I dessa offentliga dokument har jag sedan 

letat efter rumsliga teman i enlighet med ett socialt fokus på urban geografi. För att 

sedan analysera hur Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar har valt att fokusera 

på integrationsfrågorna efter de valda temana.  

 

Resultatet och analysen visade att det fanns en rumslig planering som innefattar en 

integration som ska leda till ett mångkulturellt samhälle där individerna är väl 

anpassade till varandras kulturella olikheter. De rum som fokuserade på detta fanns 

inom kultur och fritidsverksamheter som ska bilda mötesplatser, utbildning av olika slag 

som förutom att utbilda också ska bilda mötesplatser för att skapa integration. 

Satsningar på bostäder och kollektivtrafik som planeras i Kalmar kommun ska leda till 

att staden som helhet blir mindre segregerad. Även satsningar på arbetsplatser och 

säkerställa att det blir platser som ska verka för ett mångfacetterat samhälle men även 

lösa ekonomiska problem med arbetsbrist finns med i dokumenten. 
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